
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DESEMBARGADOR  FEDERAL
RELATOR ABEL GOMES - 1ª TURMA ESPECIALIZADA

HC nº 0000540-60.2017.4.02.0000 (2017.00.00.000540-2)
Impetrante: Celso Sanches Vilardi
Impetrado: Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ
Paciente: Flávio Godinho
Processo originário:  0501024-41.2017.4.02.5101

HABEAS  CORPUS.  DIREITO  PENAL  E
PROCESSUAL  PENAL.  “OPERAÇÃO
EFICIÊNCIA”.  PRISÃO  PREVENTIVA.
Segregação cautelar para a garantia da ordem
pública  e  por  conveniência  da  instrução
criminal.  Demonstração  de  lastro  probatório
robusto  da  autoria  e  da  materialidade  da
prática  de  corrupção  ativa  e  lavagem  de
capitais. Comprovação  dos  pressupostos
previstos  nos  artigos  312  e  313,  inciso  I,  do
Código  de  Processo  Penal.  Fumus  commissi
delicti  e  periculum  libertatis  evidenciados.
Necessidade  de  manutenção  da  prisão
preventiva.  Parecer  pela  denegação da ordem
de Habeas Corpus.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar indeferido,
impetrado por Celso Sanches Vilardi e outros advogados, pleiteando a liberdade
do paciente FLÁVIO GODINHO, cuja prisão preventiva acoimada de ilegal foi
decretada, no dia 13/01/2017,  pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de
Janeiro, para assegurar a instrução criminal e garantir a ordem pública, em razão
de seu relevante papel na organização criminosa (ORCRIM), liderada pelo então
governador  SÉRGIO CABRAL, voltada para a prática de atos de corrupção e
lavagem do proveito criminoso.

Nas  informações  (fls.  341/343),  a  autoridade  impetrada
defendeu a legalidade da prisão preventiva da seguinte forma:
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Entendi  que  os  elementos  trazidos  e  referidos  na
decisão atacada apontam  para efetiva participação do paciente em
monumental  esquema de  corrupção,  em que  o  mesmo,  como dito,
atuava sob orientação direta do também investigado Eike Batista e se
fazia  presente  nas  reuniões  mencionadas  com  os  doleiros,
gerenciando  a  elaboração  dos  contratos  fraudulentos  e  os
pagamentos indevidos. Além disso, considerando a atuação relevante
do  paciente  no  conglomerado  empresarial  de  Eike  Batista  e  o
expressivo volume de dinheiro repassado através  de  sua atividade
profissional,  da  mesma  forma  mostra-se  evidente  um  maior
comprometimento  do  ora  paciente  com a  Organização  Criminosa
descrita na decisão impugnada.

DOS FATOS

Atuação significativa dessa organização criminosa (ORCRIM)
já foi identificada e denunciada, por meio da denominada operação CALICUTE,
sendo objeto de ação penal em curso junto a 7ª Vara Federal Criminal (autos nº
0509503-57.2016.4.02.5101),  haja  vista  que  satisfatoriamente  verificados
indícios suficientes de materialidade e autoria de diversos crimes, no curso da
investigação  que  contou  com  medidas  cautelares  de  quebra  de  sigilo  fiscal,
bancário, telefônico e telemático.  

O  esquema  de  corrupção  foi organizado  a  partir  de  núcleos
básicos de agentes, a saber: o núcleo econômico, formado pelos executivos das
empreiteiras  organizadas  em  cartel,  o  núcleo  administrativo,  composto  por
gestores públicos do Governo do Estado, os quais solicitaram/receberam propinas
das  empreiteiras,  o  núcleo  financeiro  operacional,  cuja  principal  função era
promover  a  lavagem  do  dinheiro  desviado  dos  cofres  públicos,  e  o  núcleo
político,  integrado  pelo  líder  da  organização  criminosa  SERGIO  DE
OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO.

Com  a  celebração  de  colaboração  premiada  com  RENATO
HASSON CHEBAR e MARCELO HASSON CHEBAR, homologada pela 7ª
Vara Federal, nos autos nº 0510282-12.2016.4.02.5101, no curso da investigação
CALICUTE,  foi  possível  desvendar outros crimes, revelar outros integrantes,
recuperar  parte  do dinheiro desviado e  corroborar  as  provas  já  existentes  em
relação aos membros da organização criminosa já denunciados (13), deflagrando-
se, assim, nova fase da investigação, agora denominada EFICIÊNCIA.
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Em  síntese,  os  irmãos  CHEBAR,  “doleiros”  de  SÉRGIO
CABRAL,  desde  da  época  em  que  foi  parlamentar,  assumiram  que  eram
responsáveis por providenciar a ocultação de recursos de SÉRGIO CABRAL, e
de  alguns  de  seus  colaboradores   mais  próximos  (WILSON  CARLOS e
CARLOS MIRANDA),  no exterior.    Esses  recursos,  na maior  parte,  foram
acumulados quando SÉRGIO CABRAL exerceu dois mandatos de Governador
(2007  a  2014)  e  provinham  da  cobrança,  em  regra,  de  5%  dos  contratos
celebrados com o Governo do Estado do Rio Janeiro, a título de propina.

Informaram os colaboradores, que, por volta de 2002/2003, em
razão do escândalo que ficou conhecido como PROPINODUTO, que revelou
contas  no  exterior  de  fiscais  da  receita  do  estado  do  Rio  de  Janeiro,  foram
transferidos  os  valores  da  conta de  nome  “EFICIÊNCIA”,  de  titularidade  de
SÉRGIO CABRAL,  para  as  contas  bancárias  “SIVER FLEET” e  “ALPINE
GREY”,  em nome  do  colaborador  RENATO  CHEBAR,  no  Israel  Discount
Bank  de  Nova  York  (IDB/NY).   As  contas  eram alimentadas  por  meio  de
transações  dólar-cabo1,  que  eram  operacionalizadas  inicialmente  com  a
colaboração de  SÉRGIO CASTRO DE OLIVEIRA (apelido “SERJÃO” ou
“BIG”)  e  posteriormente  por   CARLOS  EMANUEL  DE  CARVALHO
MIRANDA (Carlos  Miranda)  e  LUIZ CARLOS BEZERRA,   pessoas  de
confiança de SÉRGIO CABRAL, todos já denunciados no âmbito da operação
CALICUTE.  

Como  esclarecido  na  representação  do  MPF,  após  o  Israel
Discount Bank de Nova York (IDB/NY) ter sido vendido, a nova administração
expurgou  operadores  do  mercado  ilegal  de  câmbio,  tendo  os  colaboradores
migrado os recursos para diversas outras contas em paraísos fiscais, tais como: 1)
ORLY TRADING junto ao HSBC em Genebra; 2) HUSTAR/BENDIGO junto ao
HAPOALIM BANK em Luxemburgo; 3) WHITE PEARL junto ao BSI BANK
em Genebra; 4) WINCHESTER junto ao BSI BANK em Genebra; 5) BLACK
PEARL junto ao BSI BANK em Bahamas; 6) ARCADIA ASSOCIADOS junto
ao WINTERBOTHAM no Uruguay; 7) CANDANCE INC. junto ao BPA BANK
em  Andorra;  8)  ANDREWS  DEVELOPMENT S.A,  junto  ao  BSI  Bank  em
Bahamas; 9) CLAWSON ENTERPRISES, junto ao banco BSI Bank Bahamas,

1 “No sistema dólar-cabo (ou "cabodólar”) a remessa de recursos pode ocorrer em dois sentidos
opostos, os quais podem ser visualizados no quadro apresentado abaixo. No primeiro, o doleiro recebe
no Brasil,  em espécie ou mediante depósito, reais de seu cliente, efetuando, via internet banking ou
mediante determinação ao gerente de sua conta no exterior, o débito de valor correspondente em moeda
estrangeira, de conta que ele (doleiro) mantém no exterior, para crédito em favor de uma conta mantida
no  exterior  por  tal  cliente  ou  por  pessoa  por  este  indicada.  No  caso  de  o  doleiro  não  possuir
disponibilidade externa suficiente naquela data específica, vale-se das disponibilidades de um parceiro
(outro doleiro ou cliente),recompensando-o em reais, dólares ou em outra moeda, imediatamente ou num
momento  posterior,  havendo  assim  operações  de  compensação  ou  trocas  de  posições  em  dólar”.
Dallagnol, Deltan, in Lavagem de Dinheiro: prevenção e controle penal. Coordenadora Carla Veríssimo
de Carli. Pág. 398.
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Em síntese, os recursos ilícitos recolhidos em espécie,  com as
empresas contratantes do Governo do Estado do Rio de Janeiro, eram entregues
em reais pelos operadores financeiros para RENATO CHEBAR no Brasil, que
emitia ordens para que os valores correspondentes em dólar fossem creditados
nas contas no exterior cujo titular de fato era SÉRGIO CABRAL.  Conforme os
valores foram aumentando, foi necessário contratar serviços de outro doleiro de
apelido  JUCA ou  JUCA  BALA,  brasileiro  residente  em  Montevidéu,  no
Uruguai,  que possuía maior porte e estrutura para as operações. 

O  montante pertencente a SÉRGIO CABRAL depositado nas
diversas  contas no exterior  em nome do colaborador passou de  6 milhões de
dólares, acumulados antes de ele ser Governador, para 100 milhões de dólares, ao
final do seu mandato, em 2014.

Destacado na representação que os colaboradores esclareceram
que, atualmente, possuíam sob sua custódia – além de aproximadamente USD
80.000.000,00 (oitenta milhões de dólares) de propriedade do ex-governador –
USD 7.000.000,00 (sete  milhões  de dólares)  de  titularidade de  MIRANDA e
USD 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares) de  WILSON CARLOS.   Os
recursos desses colaboradores provinham da divisão do proveito criminoso, como
recompensa  ofertada  por  SÉRGIO  CABRAL,  aos  dois,  pelos  serviços  de
cobrança e arrecadação da propina,.

A partir de 2012, com a inversão do fluxo do dinheiro -  em vez
da remessa de valores para o exterior, a organização criminosa passa a gastar os
recursos ilícitos -,  os colaboradores passaram a realizar pagamentos de despesas
no Brasil em locais indicados por CARLOS MIRANDA.

Para  corroborar  suas  declarações,  os  irmãos  CHEBAR
forneceram planilha contendo os locais  de algumas entregas dos valores e de
controle de gastos num montante de mais de 39 milhões de reais, no período de
agosto de 2014 a junho de 2015, quando pararam de fazer o gerenciamento das
despesas pessoais da organização criminosa, para não expor os ativos no exterior
-  que  valiam  mais  de  cem  milhões  de  dólares.   Consequentemente,  os
colaboradores entregaram o contato de JUCA para CARLOS MIRANDA, que,
assim,  passou  a  tratar  diretamente  com  o  doleiro,  dando  prosseguimento  a
circulação dos recursos criminosos, avançando nas fases de lavagem de capitais,
de acordo com provas explicitadas na representação.

Os colaboradores também apresentaram comprovante bancário
de pagamento de 229 mil euros para H. Stern da Alemanha, em junho de 2015,
por meio de uma das contas (WINCHESTER DEVELOPMENT SA, do banco
BSI) de CABRAL que estava no nome de RENATO CHEBAR.  Essa transação
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foi confirmada pela H. Stern,  como “pagamento de um par de brincos e de um
anel de safira, nos valores de R$ 493 mil e R$ 280 mil (planilha em anexo),
respectivamente, que teriam sido adquiridos pelo Sr. Sérgio de Oliveira Cabral
Santos Filho, nos meses de maio e junho de 2015”. 

Nesse passo, conclui-se na representação que se trata de prova
irrefutável de que as contas indicadas por RENATO e MARCELO CHEBAR,
apesar de estarem em nome do primeiro, eram de titularidade, na verdade, de
SÉRGIO CABRAL,  que as utilizava para ocultar,  e  posteriormente gastar,  o
valor das vantagens indevidas auferidas por meio de atos de corrupção.

Nessa direção, sobressai a anotação, nas planilhas apresentadas
pelos  colaboradores,  de  pagamentos  -  que  totalizam mais  de  669  mil  reais  -
efetuados a pessoa que responderia pela H. Stern de Ipanema, que seria MARIA
LUISA  TROTTA,  que,  em  depoimento,  confirmou  que  vendia  joias  para
SERGIO CABRAL mediante dinheiro vivo. 

Ao  encontro  dessas  evidências,  acrescente-se  a  apreensão  de
joias  na  casa  de  CABRAL das  lojas  H.  Stern  e  Antonio  Bernado,  as  quais
encaminharam documentação relativa à aquisição de mais de 6 milhões de reais
de joias em dinheiro vivo e sem nota fiscal,  no período de 2000 a 2016, por
SÉRGIO CABRAL e membros da organização criminosa.

A investigação também logrou relacionar, por meio da busca e
apreensão  e  confirmação  da  loja,  registros  da  planilha  apresentada  pelos
colaboradores num montante de 156 mil  reais  com a aquisição de ternos por
SÉRGIO CABRAL na loja ERMENEGILDO ZEGNA.  

Foram ainda assinaladas várias evidências, inclusive cruzamento
de  informações  telefônicas  e  telemáticas,  de  que  pagamentos  registrados  na
planilha refletiam despesas de CABRAL relacionadas a sua ex-mulher SUSANA
CABRAL;  ao  seu  irmão  MAURÍCIO  CABRAL;  a  THIAGO  DE  ARAGÃO
GONÇALVES PEREIRA E SILVA, sócio de sua mulher ADRIANA ANCELMO
no  escritório  de  advocacia  ANCELMO  ADVOGADOS;  a  FRANCISCO  DE
ASSIS NETO (KIKO), ocupante de cargo em comissão até o fim do Governo de
Cabral. 

Há  ainda  contundentes  provas  documentais  de  pagamento  de
despesas  de  CARLOS  MIRANDA pelos  colaboradores,  no  exterior
(relacionadas ao seu filho) e no Brasil, evidenciadas por boletos de cobrança em
nome do referido operador financeiro entregues pelos colaboradores). 
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Enfim,  reunidas  diversas  provas  documentais  e  testemunhais
que ratificam as declarações dos colaboradores, que ainda estão em conformidade
com as colaborações de executivos da ANDRADE GUTIERREZ e CARIOCA
ENGENHARIA,  e  com  diversos  outros  elementos  já  reunidos  no  bojo  da
operação CALICUTE.

Além  disso,  a  partir  das  declarações  dos  colaboradores  foi
revelado  o  pagamento  de  propina  por  EIKE BATISTA,  com auxílio  do  ora
paciente  FLÁVIO GODINHO,  no valor de 16 milhões  e 500 mil  dólares,  a
SÉRGIO  CABRAL no  exterior.   Ponto  que  interessa  mais  diretamente  o
presente processo.

RENATO  e MARCELO  CHEBAR afirmaram  que  foi
celebrado contrato fictício, em 2011, entre a empresa ARCADIA ASOCIADOS,
de propriedade de  RENATO CHEBAR, e a CENTENNIAL ASSET MINING
FUND  LLC,  holding  de  propriedade  de  EIKE  BATISTA,  para  viabilizar  a
transferência  de  18  mil  dólares  de  EIKE para  CABRAL,  em atendimento  a
pedido de CARLOS MIRANDA e WILSON CARLOS, feito em 2010,.  

Seguindo  as  orientações  de  FLÁVIO GODINHO,  executivo
braço direito de EIKE responsável por toda a engenharia financeira da operação,
o contrato foi celebrado com o falso objeto de intermediação da compra e venda
de  uma  mina  de  ouro  pelo  Grupo  X.   Os  irmãos  CHEBAR forneceram os
respectivos  contratos  e  comprovante  de  recebimento dos  recursos,  bem como
esclareceram os detalhes do negócio, verbis:

DECLARAÇÕES DE RENATO CHEBAR

“QUE em 2010 o Colaborador RENATO foi  procurado por
CARLOS MIRANDA e  WILSON CARLOS,  sendo informado
que deveria viabilizar o recebimento de USD 16.500.000.00
(Dezesseis  Milhões  e  Quinhentos  mil  dólares),  devidos  por
EIKE  BATISTA  a  SÉRGIO  CABRAL,  cuja  natureza
desconhece;  QUE  se  dirigiu,  ainda  no  ano  de  201  O,  ao
escritório  de  EIKE  BATISTA,  localizado  na  Praia  do
Flamengo,  acompanhado  por  WILSON  CARLOS  e  foram
recebidos  por  FLÁVIO  GODINHO,  responsável  por  toda
engenharia financeira para viabilizar o pagamento; QUE, em
execução às sugestões de FLÁVIO GODINHO, foi celebrado
um contrato de fachada entre as empresas Arcádia Asociados
S.A.,  de  propriedade  do  Colaborador  RENATO,  e  a
Centennial Asset Mining Fund LLC, de propriedade de EIKE
BATISTA; Que, seguindo as sugestões de FLÁVIO GODINHO,
o contrato foi celebrado com o falso objeto de intermediação
da compra e venda de uma mina de ouro pelo Grupo X; QUE
o contrato cujo objeto é falso foi celebrado em 2011; QUE os
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pagamentos  se  deram  através  de  transferência  de  títulos
acionários  e  dinheiro  da  conta  GOLDEN  ROCK
FOUNDATION no TAG BANK, de propriedade de Eduardo
Plass, para a Arcadia; QUE tais ativos foram depositados no
Banco  Winterbotham  –  Uruguay   também  em  2011;  QUE
houve  diminuição  dos  valores  dos  ativos  em  função  da
desvalorização  das  ações  indicadas  por  SÉRGIO  CABRAL
para o investimento; Que no de 2015, após operação de busca
e  apreensão  na  casa  de  EIKE  BATISTA,  o  Colaborador
RENATO foi procurado por SERGIO CABRAL, alertando que
havia  um  risco  da  transação  financeira  entre  a  GOLDEN
ROCK  e  a  ARCADIA  ser  descoberta,  uma  vez  que  foi
apreendido extrato bancário na casa de EIKE onde havia a
indicação do nome de RENATO CHEBAR ao lado da empresa
ARCADIA;  Que  SERGIO  CABRAL  pediu  que  os
Colaboradores  RENATO  e  MARCELO  procurassem  o
advogado ARY BERGHER para resolver a questão; Que os
Colaboradores tiveram duas ou três reuniões, na residência
de ARY BERGHER, localizada na Avenida Delfim Moreira, nº
632, Leblon, Rio de Janeiro, onde FLÁVIO GODINHO se fez
presente em uma delas; Que nestas reuniões os Colaboradores
foram chamados  para  que  mantivessem a  versão  de  que  o
contrato  fictício  teria  de  fato  ocorrido,  inclusive  com  a
sugestão  de  que  os  Colaboradores  estudassem as  empresas
que participaram da transação para dar ares de legalidade”. 

“Que  foi  chamado  por  CARLOS  MIRANDA  e  WILSON
CARLOS para viabilizar o pagamento de USD 18.000.000,00
de EIKE BATISTA para SERGIO CABRAL; Que desconhece a
razão do referido pagamento; Que em uma das reuniões na
sede das empresas de EIKE, na Praia do Flamengo, no Rio de
Janeiro,  FLÁVIO GODINHO,  executivo  de  EIKE BATISTA,
sugeriu que fosse feito um contrato entre uma empresa a ser
criada  pelo  Colaborador  com  a  empresa  Centennial  de
propriedade de EIKE; Que não esteve com EIKE BATISTA nas
reuniões, apesar de FLÁVIO GODINHO afirmar que falava
em  seu  nome;  Que  naquela  ocasião  a  Centennial  estava
celebrando  uma  transação  com  uma  empresa  de  nome
Ventana;  Que  a  transação  foi  da  ordem  de  USD
1.387.585.000,00; Que FLÁVIO GODINHO sugeriu que fosse
celebrado um contrato fictício, de intermediação do negócio,
para justificar o pagamento dos USD 18.000.000,00 entre a
Centennial e a Arcadia; Que inicialmente o valor a ser pago
seria de USD 18.000.000,00; Que não saber dizer por qual
motivo o pagamento efetivo foi de USD 16.592.620,00; Que
acredita  que  a  diferença  foi  paga,  mas  não  sabe  precisar
como; Que foi sugerido que fosse aberta conta no banco TAG
Bank  pois  a  empresa  de  EIKE  de  nome  GOLDEN  ROCK
FOUNDATION tinha conta na referida instituição financeira;
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Que, por algum motivo que desconhece, não foi possível abrir
conta  no  referido  banco,tendo  sido  indicado  o  banco
WINTERBOTHAM no Uruguai;”  

DECLARAÇÕES DE MARCELO CHEBAR

“Que  em  razão  dos  problemas  para  operacionalizar  o
pagamento, SÉRGIO CABRAL determinou que Renato usasse
todo o dinheiro para adquirir ações da Petrobras em bolsa de
valores;  Que  sabe  informar  que  Renato  desaconselhou
SERGIO  CABRAL a  aplicar  100% dos  valores  em  uma  só
ação,  tendo,  ao  final  os  valores  sido  distribuídos  entre  as
ações da: Vale, Petrobras e Ambev; Que não sabe dizer quem
comprou as citadas ações, mas as mesmas foram transferidas
para a conta da ARCADIA no WINTERBOTHAM no Uruguai;
Que em 2014/2015 Renato foi chamado na casa de SERGIO
CABRAL  para  uma  reunião;  Que  Renato  posteriormente
relatou ao Colaborador que em uma busca e apreensão feita
em São Paulo,  em endereço vinculado a EIKE BATISTA, foi
encontrado um documento onde  constava  um pagamento da
GOLDEN ROCK para a ARCADIA com referência ao nome de
RENA TO CHEBAR; Que SÉRGIO CABRAL teria orientado
Renato a procurar o advogado ARY BERGHER na residência
deste para uma reunião; Que o Colaborador participou desta
reunião em conjunto com seu irmão Renato, ARY BERGHER e
o  advogado  RAFAEL  MATTOS;  Que  nesta  reunião  os
Colaboradores  foram  tranquilizados  pelos  advogados,  em
razão  da  existência  de  um  contrato  para  justificar  o
pagamento, em parâmetros normais do mercado (performance
fee de 1,2%); Que havia um contrato entre a CENTENNIAL
MINING e  a  ARCADIA a  justificar  os  pagamentos;  Que  a
performance fee seria devida em razão de uma intervenção de
Renato  na  operação  entre  a  CENTENNIAL  MINING  e  a
VENTANA;  Que  não  sabe  dizer  se  a  operação  entre  a
CENTENNIAL MINING e  a  VENTANA de  fato  existiu;  Que
pode  afirmar  que  a  ARCADIA não participou de  fato  desta
operação,  sendo  o  contrato  meramente  de  fachada  para
viabilizar  o  pagamento  de  EIKE  BATISTA  para  SÉRGIO
CABRAL; Que houve uma segunda reunião também na casa de
ARY  BERGHER  onde  estavam  presentes  ARY  BERGHER,
RAFAEL MATTOS, FLÁVIO GODINHO, RENA TO CHEBAR e
o  Colaborador;  Que  nesta  reunião  GODINHO  veio
tranquilizar os Colaboradores, pedindo para que a operação
com a VENTANA fosse estudada; Que GODINHO explicou a
operação, que a taxa paga era normal de mercado, etc; Que a
reunião durou cerca de 30 minutos a 60 minutos; Que após
esse  período  os  Colaboradores  deixaram o  apartamento  de
ARY BERGHER, tendo os demais ficado no local em reunião;
Que  o  dinheiro  encontra-se  depositado  atualmente  no
WINTERBOTHAM; 
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As apurações  realizadas  lograram identificar  que  a  assinatura
lançada no contrato pela  CENTENIAL ASSET MINING FUND LLC,  sem a
identificação  do  nome,  é  de  LUIZ  ARTHUR  ANDRADE  CORREIA,
conhecido  como  “ZARTHA”,  ex-executivo  de  EIKE  BATISTA,  que  já
participou como sócio em diversas empresas do seu conglomerado.  Foi deferida
a condução coercitiva do executivo para prestar esclarecimentos.

Também foi assinalado, na representação, que os fatos narrados
são consistentes com outras investigações levadas a cabo pelo Ministério Público
Federal que demonstram que a conta no TAG BANK mantida pela GOLDEN
ROCK  FOUNDATION,  empresa  subsidiária  da  CENTENNIAL,  servia  para
pagamento a agentes públicos.  Isso porque:

Com  efeito,  a  mesma  empresa  GOLDEN  ROCK
FOUNDATION  e  a  mencionada  conta  estão  sendo  objeto  de
investigação pela Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. 

A esse respeito, EIKE BATISTA prestou depoimento
ao MPF em Curitiba e confessou que fez pagamentos a MÔNICA
MOURA, esposa de JOÃO SANTANA, no valor de R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais), a pedido de GUIDO MANTEGA, por meio
da conta que a GOLDEN ROCK FOUNDATION mantinha na citada
instituição financeira (DOC nº 42). 

Na ocasião,  EIKE BATISTA afirmou que MÔNICA
MOURA sugeriu a celebração de contrato fictício para justificar a
transferência de recursos2, mas o mesmo teria negado tal sugestão e
exigido algum tipo de prestação de serviços.

Relacionado na representação elo entre  SÉRGIO CABRAL e
EDUARDO PLASS,  dono do TAG BANK, de cuja  conta  GOLDEN ROCK
FOUNDATION foram transferidos os títulos acionários para a ARCADIA, de
acordo  com  documento  apresentado  pelos  colaboradores,  como  pagamento
decorrente  do negócio simulado.   Trata-se de  bilhete  de  EDUARDO PLASS
(cuja  condução  coercitiva  também  foi  deferida)  para  SÉRGIO  CABRAL
encontrado  quando  da  busca  e  apreensão  no  escritório  profissional  do  ex-
governador.

Importante saber que outro negócio fora identificado durante as
investigações  ligando  EIKE  BATISTA a  SÉRGIO  CABRAL.   Trata-se  de
pagamento de 1 milhão de reais pela EBX ao escritório de advocacia ANCELMO

2 “Veio então da senhora Mônica Moura a sugestão de simular  um contrato de prestação de
serviços para justificar a transferência para a sua empresa, que teria créditos de campanha contra o
Partido do aludido Ministro”.
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ADVOGADOS,  justificado  por  ele,  como  devido  por  conta  de  negócio
intermediado por  ADRIANA ANCELMO -  esposa  de  CABRAL denunciada
como integrante da organização criminosa - com a Caixa Econômica Federal –
CEF, conquanto nada tenha sido produzido até aquele momento no sentido de se
comprovar a higidez desse contrato.  Mereceu destaque também o fato de nada
ter sido encontrado no escritório de advocacia durante a busca e apreensão que
amparasse tal pagamento pela EBX ou qualquer outra empresa do grupo.

A Justificativa de  EIKE para  o pagamento de um milhão ao
escritório da mulher de  CABRAL mereceu atenção na decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente (GODINHO).  Entendeu o Juiz que a negativa da
CEF da indicação do escritório de ADRIANA ANCELMO para EBX reforçava
a tese de maior envolvimento com a ORCRIM revelada na CALICUTE, do que a
admitida por EIKE em suas declarações ao Ministério Público.

Tanto a  representação,  como a decisão que decretou a  prisão
preventiva  deram  destaque  a  realização  de  três  reuniões,  no  ano  de  2015,
narradas pelos colaboradores para tratar do negócio realizado entre a ARCADIA
e CENTENNIAL.

O fato  que  desencadeou  tais  reuniões,  depois  do  negócio  já
efetivado há mais de 3 anos, foi a apreensão de extrato bancário em endereço
relacionado a  EIKE onde havia a indicação do nome  RENATO CHEBAR ao
lado da empresa ARCADIA.  

Com medo da transação financeira entre a GOLDEN ROCK e a
ARCADIA ser  descoberta,  SÉRGIO  CABRAL orientou  os  colaboradores  a
procurarem o  advogado  ARY BERGHER “para  resolver  a  questão”.   Assim,
foram realizadas três reuniões, com os advogados ARY BERGHER e RAFAEL
MATTO,  em que os colaboradores foram orientados a sustentar a existência do
negócio,  a  procurar  um  advogado  tributarista  para  declarar  a  referida
conta, e tranquilizados em razão da existência de um contrato para justificar o
pagamento em parâmetros normais do mercado (performance fee de 1,2%).  

Em uma dessas reuniões o paciente (GODINHO) explicou aos
colaboradores a operação, esclareceu que a taxa paga era normal de mercado e
pediu para que eles estudassem a operação com a VENTANA, que supostamente
teriam  intermediado  por  meio  da  ARCADIA,  a  fim  de  que,  caso  fossem
chamados para prestar esclarecimentos, pudessem sustentar a versão de que a
intermediação do negócio realmente existiu.
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FUNDAMENTAÇÃO

Antes de tudo é necessário lembrar que se está em sede habeas
corpus. Por isso a análise dos fundamentos indicados pelas instâncias ordinárias -
a fim de justificar a segregação preventiva - deve ser feita  à luz dos elementos de
convicção contidos no decreto de prisão. Em outras palavras, na via estreita do
writ,  a  abordagem  do  julgador  deve  ser  direcionada  à  verificação  da
compatibilidade  entre  a  situação  fática  retratada  na  decisão  e  a  providência
jurídica  adotada.  Dessa  forma,  se  os  fatos  mencionados  na  origem  são
compatíveis e legitimam a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal, não há ilegalidade a ser sanada nesta via excepcional. (AGRHC
201300917045,  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  STJ  -  QUINTA  TURMA,  DJE
DATA:20/08/2013) 

Dos Pressupostos da Prisão Preventiva

De início, importante situar que os crimes - cujos pressupostos
(indícios de materialidade e autoria) foram analisados para a decretação da prisão
preventiva  do  paciente (GODINHO)  e  de EIKE  BATISTA - foram  os  de
corrupção,  lavagem de ativos e  organização criminosa, conhecidos a partir da
colaboração  de  RENATO e  MARCELO  CHEBAR,  doleiros  de  SÉRGIO
CABRAL,  líder  da  ORCRIM  -  objeto  de  ação  penal  em  curso  (operação
CALICUTE) - que transformou os vultuosos investimentos do Estado do Rio de
Janeiro, durante o período em que foi Governador, em um balcão de negócios
destinados a enriquecer político, servidores e empresários.

É esse o cenário em que se insere o contrato fictício, revelado
pelos  colaboradores,  idealizado pelo  paciente (GODINHO),  realizado entre  a
offshore  ARCADIA -  dos  irmãos  CHEBAR,  doleiros  de  CABRAL -  e  a
CENTENNIAL,  de  propriedade  de  EIKE  BATISTA,  de  quem  o  paciente
(GODINHO), era um dos principais executivos.  Isso, em época (2010/2011) que
os  negócios  de  EIKE prosperavam e  sua  imagem de  “benfeitor”  do  Rio  de
Janeiro (como doador do Projeto de Unidades de Polícia Pacificadora – UPPs do
Governo Estadual)  e  “grande” homem de  negócio se  solidificava,  em grande
parte,  por  megaempreendimentos,  como por  exemplo  o  SUPERPORTO DO
AÇU, no Município de São João da Barra, no Norte Fluminense, que dependia de
desapropriações realizadas pelo Estado do Rio de Janeiro, levadas a efeito por
Decretos  de  2010/2011  do  então  Governador  CABRAL,  bem  como  de
autorizações ambientais. Atos, aliás, muito criticados e acoimados de irregulares
em litígios na Justiça3.

3http://www.jb.com.br/rio/noticias/2013/08/10/moradores-desapropriados-pelo-governo-no-porto-do-acu-
denunciam-cabral-e-eike/
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De outra parte, os ganhos desse “negócio” foram parar em conta
no exterior do doleiro de  CABRAL, cuja colaboração e as provas colhidas na
investigação foram fartas em demonstrar que era responsável por pagamento de
despesas de CABRAL no Brasil e no exterior, onde, inclusive, usava seu nome
para ocultar diversas contas de CABRAL, como a que pagou na Alemanha joias
da H Stern compradas no Brasil por CABRAL, segundo informação da própria
loja.

Some-se  a  isso,  outra  situação  indicativa  de  transferência  de
recursos sem evidência de prestação de serviços relacionando CABRAL a EIKE,
como  o  pagamento  de  um  milhão  ao  escritório  de  ADRIANA,  esposa  de
CABRAL pela empresa EBX, do grupo de EIKE.  

Mas  não  é  só.  Os  recursos  que  alimentaram  a  conta  de
CABRAL no  exterior,  em  nome  de  seu  doleiro  RENATO  CHEBAR,  são
procedentes da conta GOLDEN ROCK FOUNDATION, empresa subsidiária da
CENTENNIAL, no TAG BANK, alvo de outra investigação da LAVA JATO/PR
PELAS suspeitas de servir de pagamento a agentes públicos. 

Em depoimento, o próprio EIKE reconhece que fez pagamento
por meio da conta da GOLDEN ROCK FOUNDATION a MONICA MOURA,
esposa  de  JOÃO SANTANA,  conhecido  marqueteiro  do  PT e  envolvido  na
LAVA JATO, a pedido de GUIDO MANTEGA.

Aliás,  acrescente-se  ainda  a  comprovação  de  vínculo  de
CABRAL com o gestor do TAG BANK (Eduardo Plass), em razão de bilhete
apreendido.

Logo,  ao  contrário  do  sustentado  pelo  impetrante,   os
elementos  considerados  suficientes  para  evidenciar  o  crime  de  lavagem  de
dinheiro,  corrupção ultrapassam em muito as declarações dos colaboradores e
autorizam a conclusão  do Ministério Público Federal, na representação, de que
EIKE,  com a  contribuição  fundamental  do  paciente GODINHO,  de  maneira
sofisticada e reiterada, utiliza a simulação de negócios jurídicos – como aquele na
ordem de milhões de dólares com a ARCADIA – para o pagamento e posterior

https://www.google.com.br/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr4tms84XSAhUFHJAK
HUbGASEQFggoMAI&url=https%3A%2F%2Fblogdopedlowski.com%2F2017%2F01%2F26%2Fporto-
do-acu-desapropriacoes-foram-uma-acao-de-amigos-entre-eike-batista-e-sergio-cabral
%2F&usg=AFQjCNFV76xxlMCIZPBQlgFFGKfKthEwkw&bvm=bv.146786187,d.Y2I 

http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/porto-do-acu-era-a-contrapartida-de-cabral-para-eike-batista/ 

http://www.ecoagencia.com.br/?open=noticias&id=VZlSXRlVONlUsR2MX1GeWJFbKVVVB1TP 
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ocultação de valores ilícitos,  o que comprova a necessidade de suas custódias
para garantia da ordem pública.

E mais,  são suficientes  para  apontar  que,  entre  2010 e  2011,
GODINHO,  como  homem  de  confiança  de  EIKE,  foi  peça  essencial  na
montagem de sofisticado esquema de lavagem, quando, de maneira dissimulada,
foram pagos a  SÉRGIO CABRAL USD 16.500.000,00 (dezesseis  milhões  e
quinhentos mil dólares), por meio de uma conta no Tag Bank, usando a empresa
offshore ARCADIA – formalmente de titularidade dos colaboradores RENATO
e MARCELO CHEBAR – para ocultar a origem e dissimular a real natureza
dos  valores  transferidos  por  EIKE para  SÉRGIO CABRAL,  QUAL SEJA,
propina pela sua boa vontade nos negócios de EIKE e suas empresas no Estado
do Rio.

Posição  essa  acolhida  na  decisão  que  decretou  a  prisão
preventiva do paciente (GODINHO) e EIKE quando conclui que:

Como se  vê,  é  forte  a  presunção,  que  será  ainda
exposta ao crivo do contraditório, de que o representado Eike Batista
participa  ativamente  da  complexa  organização  criminosa
(ORCRIM)  que  vem  sendo  perscrutada,  seja  pelo  montante  dos
valores milionários a ela transferidos, no Brasil e no exterior, seja
pela  utilização  ilícita  de  sua  estrutura  empresarial  para  tais
movimentações  financeiras  e  ainda  pela  atuação  de  obstrução
montada com seus assessores jurídicos para impedir ou dificultar a
descoberta de  graves e numerosos atos de corrupção e lavagem de
dinheiro.

(…)

No entendimento do órgão ministerial,  com o qual
concordo, trata-se de uma iniciativa dos envolvidos para enganar as
autoridades que investigavam a operação da ORCRIM, com nítido
interesse  de  obstrução  da  justiça  (art.  2,  §1º  da  Lei  12.850),  a
justificar a necessidade da sua custódia cautelar para garantia da
instrução  criminal.  Tais  situações,  em  princípio,  parecem  também
demonstrar o relevante papel desempenhado pelo investigado Flávio
Godinho na ORCRIM descrita.

Diante  de  tudo que  aqui  se  mencionou,  tenho por
relevante o papel  desempenhado por este  investigado na ORCRIM
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investigada,  sendo  de  rigor,  portanto,  o  deferimento  da  medida
cautelar extrema requerida pelo Parquet Federal (prisão preventiva –
artigo 311 e ss. CPP).

Dos Fundamentos da Prisão Preventiva

Antes de tudo é necessário lembrar que se está em sede habeas
corpus. Por isso a análise dos fundamentos indicados pelas instâncias ordinárias -
a fim de justificar a segregação preventiva - deve ser feita  à luz dos elementos de
convicção contidos no decreto de prisão. Em outras palavras, na via estreita do
writ,  a  abordagem  do  julgador  deve  ser  direcionada  à  verificação  da
compatibilidade  entre  a  situação  fática  retratada  na  decisão  e  a  providência
jurídica  adotada.  Dessa  forma,  se  os  fatos  mencionados  na  origem  são
compatíveis e legitimam a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal, não há ilegalidade a ser sanada nesta via excepcional. (AGRHC
201300917045,  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  STJ  -  QUINTA  TURMA,  DJE
DATA:20/08/2013) 

De fato, a necessidade da prisão preventiva fica reforçada  pelas
reuniões  realizadas  em  2015  entre  os  colaboradores  e  advogados,  com  a
participação  em  uma  delas  do  paciente (GODINHO),  responsável  pela
engenharia financeira do contrato fictício, a pedido de  CABRAL, logo após a
apreensão  judicial  de  documento  (extratos  bancários),  em  endereço  ligado  a
EIKE, com potencial para revelar a lavagem de recursos procedente de propina
paga a CABRAL.

De fato, tais episódios são fortes demonstrativos de como os
atores envolvidos no negócio possuíam ligações sólidas, duradouras e bem
articuladas,  a indicar que permaneciam depois de vários anos,  agindo de
forma ordenada, cada qual desempenhando seu papel indissociável com suas
atividades profissionais,  para manter os  ativos  criminosos inalcançáveis  e
com  isso  ocultar  a  verdadeira  natureza  da  associação  entre  eles,  enfim,
prosseguiam atuando como uma organização  criminosa,  a  indicar perigo
concreto  de  reiteração  criminosa,  a  atrair  a  necessidade  de  prisão  para
garantir a ordem pública.

Demais disso,  as orientações  dadas nessas reuniões  não se
limitavam a munir os colaboradores de informações para ocultar a falsidade
do  negócio,  mas  também a  orientá-los  a  empreender  novas  ações,  como
procurar um advogado tributarista para declarar as contas, a fim de dar
aparência  de  legalidade  aos  recursos.   Circunstância,  capaz  de  atrair  o
também invocado fundamento de conveniência da instrução criminal para
justificar a prisão preventiva do paciente GODINHO e EIKE, na medida em
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que tencionavam dificultar a colheita de provas, por meio de  alteração da
situação fática.

Vê-se, dessa maneira, que querer traduzir, como sustentam os
impetrantes, o conteúdo dessas reuniões como exercício da defesa, dentro do qual
se insere  a combinação de versões  e  a  formulação de estratégia  da defesa,  é
simplista por demais.  Tal como é, restringir a discussão sobre a legalidade da
prisão  preventiva  à  possibilidade  dos  atos  praticados  nessas  reuniões  se
tipificarem como o crime previsto no artigo 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013,  

Na  realidade,  tal  discussão  não  tem nenhuma serventia,  pois
independente da situação caracterizar o referido crime de obstrução da justiça,
certo é que o episódio das reuniões foi usado sobretudo para ilustrar, pelas razões
já explicitadas acima, a presença de dois dos fundamentos da prisão preventiva
(garantia da ordem pública e conveniência da instrução)  do paciente GODINHO
e de EIKE BATISTA, por força da prática dos crimes de organização criminosa,
corrupção e lavagem.

Afinal, não se duvida que o acontecido nessas reuniões é apto a
demonstrar a intenção de produzir meios de ocultar os crimes já cometidos e
garantir  que  o  ciclo  da  lavagem  siga  adiante,  situação  que  precisamente
caracteriza os referidos fundamentos da prisão preventiva.

Desse  modo,  o  precedente  do  caso  Maluf  citado   (Medida
Cautelar no habeas corpus 86.864-9) com a pretensão de pautar o julgamento do
presente habeas corpus, é de todo inaplicável.  

Primeiro,  porque  o  revelado  pela  reunião  não  se  esgota  em
combinação de versões entre investigados.  

Segundo, porque a conveniência da instrução criminal não foi o
único fundamento invocado para a prisão preventiva.  Confira o trecho a seguir
da decisão:

i.)  DECRETO  a  PRISÃO  PREVENTIVA  dos
investigados Sergio de Oliveira  Cabral Santos Filho, Wilson Carlos
Cordeiro da Silva Carvalho, Carlos Emanuel de Carvalho Miranda,
Álvaro José Galliez Novis, Sergio de Castro Oliveira, Thiago Aragão
Gonçalves Pereira e Silva, Francisco de Assis Neto, Flávio Godinho
e  Eike  Fuhrken  Batista  e  assim  o  faço  para  garantia  da  ordem
pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento
nos artigos 312, caput e 313, I, ambos do CPP; (destacado)
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Terceiro, diferentemente do alegado pela defesa de que eventual
perigo  à  instrução  já  encerrou  com  as  declarações  do  irmãos  CHEBAR,  o
acontecido  nas  reuniões  é  exemplo  do  potencial  das  ações  do  paciente
GODINHO e EIKE para interferir na produção de prova, sobretudo porque está
sob a ingerência deles o controle das informações de ambos os negócios, que
lastrearam  a  lavagem  de  dinheiro,  o  intermediado  (compra  da  mina)  e  o
assessoramento do negócio.  

Nesse ponto, vale transcrever passagem do voto do Relator do
Habeas  Corpus  nº  132.267/Paraná,  Teori  Zavascki,  em  que  se  discutia  a
legalidade  da  prisão  preventiva  de  Marcelo  Bahia  Odebrecht,  denegado  em
26/04/2016, que em grande parte se aplica ao presente caso:

Os elementos apresentados pelo juiz de primeira instância
permitem, de fato, constatar a presença de indícios de que
o paciente estaria agindo – com perspectiva de êxito ou
não, o que é irrelevante para esta análise – no sentido de
perturbar a investigação e a instrução probatória, seja por
meio  da  orientação  a  seus  subordinados  para  que
destruíssem provas, seja por meio da tentativa de obtenção
de apoio político e de corrupção de servidores da Polícia
Federal. Fundamentos  como os suscitados pelos decretos
de custódia,  uma vez   comprovados, têm sido admitidos
como legitimadores da prisão cautelar, como se  constata
dos seguintes julgados desta Corte em casos análogos: HC
130507,  Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES,  Segunda
Turma,  DJe de 2/12/2015; HC 129008,  Relator(a):  Min.
ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 16/12/2015; RHC
126967 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda
Turma, DJe de 12/5/2015.

Ressalte-se ainda que a referida decisão prossegue mencionando
que sequer o fato de já ter encerrado a instrução da ação penal, a qual a prisão
preventiva estava relacionada, não afastava a necessidade da segregação cautelar,
uma vez que aquela altura o decreto de prisão era instrumental não só à referida
ação penal, mas igualmente a outros procedimentos em curso.

Feitos tais esclarecimentos, verifica-se que inexiste razão para
afastar aqui a aplicação da jurisprudência que vem se fortalecendo nessa turma -
ilustrada nos  excertos abaixo de um dos julgados paradigma -   na  esteira  de
precedentes do STJ e no STF - de que a gravidade da conduta perpetrada e a
periculosidade social do acusado justificam a segregação cautelar como forma de
resguardar a ordem pública, também em casos de criminalidade econômica.
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(...)

VI - Há amparo legal para a medida extrema nos casos em
que se projete a reiteração criminosa e/ou o crime tenha
sido praticado em circunstâncias e/ou condições pessoais
do  autor,  que  indiquem  concreta  gravidade  dos  fatos,
capazes de negar frontalmente a ordem pública vigente e
mediante a qual devem se pautar os cidadãos. Com efeito,
situações  como:  gravidade  concreta  do  crime;
circunstâncias  da  prática  do  crime;  perspectiva  de
reiteração  no  crime;  condições  pessoais  do  agente;
periculosidade social; integrar associação criminosa, são
frequente e atualmente reconhecidas jurisprudencialmente
como justificativas para a decretação da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública.

VII  -  Conforme  mencionado  na  denúncia  oferecida  nos
autos  da  ação  penal  originária,  os  acusados  são
envolvidos  ao  menos  na  OPERAÇÃO  LAVA  JATO,
MONTE  CARLO,  VEGAS,  GRANDE  EMPREITADA,
TRANSPOSIÇÃO  DO  RIO  SÃO  FRANCISCO,  MÃO
DUPLA, entre outras, a demonstrar que a prisão afigura-
se realmente necessária para garantia da ordem pública,
uma vez que os acusados em tese mantiveram a prática
delitiva  (que  já  ocorreu,  obviamente)  por  longos  anos,
voltando  supostamente  a  praticá-las  mesmo  depois  do
envolvimento  em  investigações  pretéritas,  tudo  a
prospectar  a  enorme  probabilidade  de  reiteração
criminosa.

VIII - Não se pode limitar nenhum juiz ou órgão judicial de
fundamentar,  ampla  e  livremente  suas  decisões,  ao
argumento de que, colocar frases a mais ou argumentos
diversos, mas todos dentro do limite da questão apreciada,
são "inovações indevidas de fundamentos".

IX  -  Encontra-se  fundamentada  a  decisão  do  juízo  de
primeiro  grau,  segundo  a  qual,  o  poder  econômico  dos
pacientes  aliado  ao  longo  tempo  de  prática  delitiva,
estariam  a  demonstrar  de  maneira  irrefutável  que  os
acusados  possuem  grande  capacidade  de  ocultação  do
patrimônio  supostamente  amealhado  no  curso  de  tanto
tempo.  Além  disso,  as  características  da  associação
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criminosa  evidenciariam  cristalina  realidade  que  pode
inviabilizar  as  linhas  de  apuração  dos  crimes,
influenciando  seus  subordinados  para  dificultar  a
aplicação da lei.

X - Não cabe, no caso do paciente, a prisão domiciliar em
substituição à prisão preventiva por completa ausência de
amparo legal.

XI  -  Nos  termos  do  art.  318  do  CPP,  o  juiz  poderá
conceder  a  prisão  domiciliar,  mas  desde  que  tudo  seja
ponderado e,  além do mais,  seja  cumprido o  parágrafo
único  do art.  318 do CPP.  É de se  indeferir  por  ora a
prisão domiciliar, com base no art. 318, VI do CPP, porque
não suficientemente provada a situação de fato a respeito
de ser o paciente o "único responsável pelos cuidados das
filhas menores de 12 (doze) anos de idade incompletos".

2
XII - Ordem denegada.

(...)

(HC  –  2016.00.00.006916-3,  TRF  2.,  1ª  Turma
Especializada,  Relator  Abel  Gomes,  data de julgamento,
26 de julho de 2016.)

Pois  bem.   Antes  de  tudo,  é preciso  ter  em  mente  que  a
presunção da inocência ou de não culpabilidade não constitui um véu inibidor
da apreensão da realidade pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento
dos  fatos  do  processo  e  da  valoração  das  provas,  ainda  que  em  cognição
sumária e provisória.  O mundo não pode ser colocado entre  parênteses.  O
entendimento  de  que  o  fato  criminoso  em  si  não  pode  ser  valorado  para
decretação  ou  manutenção  da  prisão  cautelar  não  é  consentâneo  com  o
próprio  instituto  da  prisão  preventiva,  já  que  a  imposição  desta  tem  por
pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de
autoria.  Se  as  circunstâncias  concretas  da  prática  do  crime  revelam  a
periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à
ordem  pública,  justificada  está  a  decretação  ou  a  manutenção  da  prisão
cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da
autoria.   (RHC 106697, ROSA WEBER, STF, 1ª Turma, 3.4.2012. ) 
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Diversas  circunstâncias  demonstram a gravidade concreta  dos
fatos criminosos, como o valor dos recursos envolvidos, os sujeitos envolvidos
nos crimes - político ocupante de alto escalão e empresários com grande prestígio
na sociedade -, o desperdício de recursos públicos decorrentes de elevados gastos
do Estado para beneficiar empresas privadas, que não proporcionaram vantagens
relevantes  à  sociedade  e  ainda  causaram  prejuízos  ao  meio  ambiente,
contribuindo  para  acarretar  a  falência  que  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro  ora
enfrenta.

Com efeito, não se está aqui a falar de gravidade do crime de
corrupção em abstrato, mas sim das circunstâncias concretas que circundam os
crimes  em  apreço,  que  são  as  que  jurisprudência,  bem  como  os  tratados  e
convenções  internacionais  citados  na  decisão  dita  coatora  apontam  como
justificadoras da necessidade da prisão preventiva.

Necessário, igualmente, ponderar que as circunstâncias pessoais
do  paciente GODINHO,  que,  a  princípio,  lhe  seriam  favoráveis,  como
qualificação  profissional,  alto  padrão  econômico,  bom  nível  educacional  e
enorme penetração social,  são na realidade os meios usados para a prática de
crimes.  

Explica-se, trata-se, como delineado por Sutherland4,  de  crime
do  colarinho  branco  cometido  no  âmbito  profissional  por  uma  pessoa  de
respeitabilidade e elevado status social, em que, em regra há uma violação de
confiança.   Como são cometidos  por  pessoas  com boa situação econômica e
socialmente integradas, sujeitos aptos do ponto de vista biológico, intelectual e
social,  há  uma quebra  do  estereótipo dificultando o Judiciário  perceber  esses
delinquentes como criminosos. 

Nesse  ponto,  Sutherland  com  sua  Teoria  da  Associação
Diferencial  baseada  na  consideração  de  que  o  processo  de  comunicação  é
determinante  para  a  prática  do  delito  e  que  um  indivíduo  converte-se  em
delinquente  quando  as  definições  favoráveis  à  violação  da  lei  superam  as
definições desfavoráveis,  muito contribuiu para explicar os crimes de colarinho
branco e para chamar a atenção para uma criminalidade quase invisível, mas nem
por isso menos danoso.

Com efeito, os critérios usados normalmente para verificação de
ocupação lícita e reiteração da prática criminosa para os criminosos de classe
social  mais  baixa,  não  podem ser  os  mesmos  usados  para  os  criminosos  de
colarinho branco.  
4Inovações no Direito Penal Econômico, Contribuições Criminológicas, político-criminais e dogmáticas, 
organizado por Arthur de Brito Gueiros Souza, ESMPU, artigo Breve Panorama do Pensamento de Edwin
H. Sutherland e a Nova Etiologia da Criminalidade, Gisela França da Costa – fls. 86/87.
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Os estímulos  para  a  criminalidade dos  indivíduos das  classes
mais altas  são encontrados no próprio ambiente  de trabalho,  em contato com
homens de negócio, executivos, autoridades e membros de governo.  Por outro
lado,  as violações da lei  por  homens de negócio têm caráter complexo,  não
consistindo em ataques simples e direto de uma pessoa contra outra, como o são
as lesões corporais, com efeitos difusos, que podem se espalhar por um longo
período de tempo e atingir um elevadíssimo número de pessoas, sem que alguém,
em particular, sofra muito, em um dado tempo, e exigindo, em muitos casos de
crimes  de  colarinho  branco,  a  apreciação  por  parte  de  expertos  nos  ramos
profissionais da verificação do fato sob investigação5.  

Dito isso, em uma rápida busca na internet6, é possível encontrar
informações sobre o histórico profissional do paciente GODINHO, que, embora
tenha deixado o grupo de EIKE, em 2013, e trabalhado na diretoria do clube de
futebol Flamengo, não deixou de colaborar, em 2015, como descrito acima, de
reunião para garantir a ocultação de crime de corrupção e o prosseguimento de
crimes de lavagem de dinheiro, relativos à época em que trabalhou com EIKE
BATISTA.   Também  não  deixou  de  empreender,  criando  a  Cia  Positiva  de
Energia para investir em projetos do setor elétrico com outro ex-funcionário da
EBX, na qual fez fortuna, ao lado do empresário EIKE BATISTA.

Com efeito, se de um lado constata-se a situação destacada em
precedente do STJ, ou seja, que o modo sistemático, habitual e profissional dos
crimes praticados indicam verdadeiro modus operandi de realização de negócios
com a Administração Pública, gerando grande prejuízo aos cofres públicos. De
outro, verifica-se que as condições para as práticas criminosas, a grosso modo,
estão  preservadas.   Logo,  as  circunstâncias  concretas  prospectam  a  enorme
probabilidade de reiteração criminosa.

Nesse  passo,  de  inteira  aplicação  a  conclusão  do  referido
julgado do STJ, verbis:

“(...)

V -  Não  se  pode  olvidar,  ademais,  o  fundado receio  de
reiteração  delitiva,  tendo  em  vista  que  o  paciente  seria
integrante  de  organização  criminosa  voltada  para  o
cometimento de ilícitos de corrupção e lavagem de ativos
em contratações realizadas com o Poder Público,  o que

5Ana Luiza Almeida Ferro, De Jure – Revista Jurídica do Ministério Público de Minas Gerais.
6http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/os-negocios-de-godinho.html 
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/01/1853448-alvo-da-lava-jato-dirigente-do-flamengo-fez-
fortuna-junto-com-eike.shtml 
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justifica  a  imposição  da  medida  extrema  no  intuito  de
interromper  ou  diminuir  a  atuação  das  práticas
cartelizadas realizadas em prejuízo de grande licitações no
país. Neste sentido, já decidiu o eg. Pretório Excelso que "A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes  de  organização  criminosa,  enquadra-se  no
conceito  de  garantia  da  ordem  pública,  constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva" (HC  n.  95.024/SP,  Primeira  Turma,  Relª.
Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). VI - Mostra-se
insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, previstas no art. 319 do CPP, quando presentes os
requisitos  autorizadores  da  prisão  cautelar,  como  na
hipótese.  Habeas  corpus  não  conhecido.  ..EMEN:
(HC 201501959156,  RIBEIRO DANTAS,  STJ  -  QUINTA
TURMA, DJE DATA:18/12/2015 ..DTPB:.) 

No mais, deve ser repisado o destacado na liminar indeferida,
citando precedente dessa Turma, que a ausência de contemporaneidade entre
os   fatos apurados e a decretação da prisão não é obstáculo, haja vista que os
fatos  fundamentadores  de  prisão  preventiva  serão  sempre  pretéritos,  devendo
outros  critérios  dar  sustento  à  prisão  cautelar,  como a  gravidade  concreta  do
crime, as consequências persistentes no tempo derivadas da conduta e capacidade
de reiteração delitiva.  Enfim, razões já identificadas no presente caso.

Prisão domiciliar

Por sua vez, conforme reiterada jurisprudência do STJ,  estando
presente  a  necessidade  da  manutenção  da  custódia  preventiva,  a  bem  do
resguardo  da  ordem  pública,  as  medidas  cautelares  alternativas  à  prisão,
introduzidas com a Lei n.º 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas
à prevenção e repressão do crime.

De fato, como já destacado pelo STJ,  a prisão preventiva como
modalidade  de  cautela  para  garantia  da  ordem  pública  é  ontologicamente
incompatível com a substituição disciplinada no mencionado dispositivo legal,
pois implica em liberdade de movimentos do paciente para além da vigilância
direta o que contraria expressamente a necessidade de sua exclusão do universo
de ilicitude em apuração.  (HC 201200692758, GILSON DIPP, STJ - QUINTA
TURMA, DJE DATA:28/05/2012 RT VOL.:00923 PG:00751)

Tais  razões  se  impõem  com  maior  contundência  na
criminalidade  econômica,  ligada  ao  exercício  da  profissão,  cuja  prática  é
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altamente  favorecida  pelos  meios  tecnológicos  que  ficariam  ao  alcance  do
paciente  GODINHO fora da prisão. 

Denúncia Já Oferecida

Por fim, fundamental destacar que, conforme informado no sítio
do MPF, foi oferecida denúncia, lá disponibilizada na íntegra7,  que imputa ao
paciente a prática do crime de corrupção passiva e  de lavagem de dinheiro, assim
resumidos:

“Por sua vez, os denunciados EIKE BATISTA e FLÁVIO
GODINHO  ofereceram e prometeram vantagem indevida
a governador de Estado para determiná-lo a praticar atos
de ofício, concretizando a promessa com o pagamento de
USD 16,5 milhões,  estando ambos incursos no crime do
artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa).

Por  terem ocultado  e  dissimulado  a  origem,  natureza  e
localização  de  recursos  provenientes  de  infração  penal
praticada por  SERGIO CABRAL, os denunciados  EIKE
BATISTA,  FLÁVIO  GODINHO  e  LUIZ  ARTHUR
ANDRADE CORREIA estão incursos nas penas do artigo
1º da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), na forma do
artigo 69 do Código Penal.”

Relevante  ainda  pontuar  que  dirimida  na  denúncia  a  questão
levantada pelos impetrantes (fls. 29) da falta de indicação precisa do ato de ofício
negociado em contrapartida ao pagamento.

Apresentadas  as  premissas  jurídicas  da  prescindibilidade  de
individualização de atos de ofício nos crimes de corrupção, já desenvolvidas no
voto  vencido  do  Ministro  Pertence  na  Ação  Penal  307  (CASO  COLLOR),
porém,  sedimentadas  no  recente  julgamento  da  Ação  Penal  470  (CASO
MENSALÃO), sintetizadas na seguinte passagem do voto do Ministro Luiz Fux::

“Isso  serve  para  demonstrar  que  o  crime  de  corrupção
(passiva ou ativa) independe da efetiva prática de ato de
ofício.  A  lei  penal  brasileira,  tal  como  literalmente
articulada,  não  exige  tal  elemento  para  fins  de
caracterização da corrupção. Em verdade, a efetiva prática

7http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/lava-jato-mpf-rj-denuncia-sergio-cabral-eike-
batista-e-outros-sete 
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de  ato  de  ofício  configura  circunstância  acidental  na
materialização  do  referido  ilícito,  podendo  até  mesmo
contribuir para sua apuração, mas irrelevante para sua
configuração. 

Um  exame  cuidadoso  da  legislação  criminal  brasileira
revela  que  o  ato  de  ofício  representa,  no  tipo  penal  da
corrupção, apenas o móvel daquele que oferece a peita, a
finalidade  que  o  anima.  Em  outros  termos,  é  a  prática
possível  e  eventual  de  ato  de  ofício  que  explica  a
solicitação  de  vantagem  indevida  (por  parte  do  agente
estatal) ou o seu oferecimento (por parte de terceiro). 

E mais:  não é necessário que o ato de ofício pretendido
seja,  desde  logo,  certo,  preciso  e  determinado.  O
comportamento reprimido pela norma penal é a pretensão
de influência indevida no exercício das funções públicas,
traduzida  no  direcionamento  do  seu  desempenho,
comprometendo  a  isenção  e  imparcialidade  que  devem
presidir o regime republicano. 

Não  por  outro  motivo  a  legislação,  ao  construir
linguisticamente os aludidos tipos de injusto, valeu-se da
expressão 'em razão dela', no art. 317 do Código Penal, e
da preposição 'para' no art. 330 do Código Penal. Trata-se
de  construções  linguísticas  com  campo  semântico  bem
delimitado,  ligado  às noções  de  explicação,  causa  ou
finalidade, de modo a revelar que o ato de ofício, enquanto
manifestação de potestade estatal, existe na corrupção em
estado potencial, i.e., como razão bastante para justificar a
vantagem  indevida,  mas  sendo  dispensável  para  a
consumação do crime. 

(…) 

Não se  pode  perder  de  mira  que  a  corrupção passiva  é
modalidade de crime formal, assim compreendidos aqueles
delitos que prescindem de resultado naturalístico para sua
consumação,  ainda que possam, eventualmente,  provocar
modificação no mundo exterior, como mero exaurimento da
conduta criminosa. O ato de ofício, no crime de corrupção
passiva, é mero exaurimento do ilícito, cuja materialização
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exsurge perfeita e acaba com a simples conduta descrita no
tipo de injusto. 

Em síntese:  o  crime  de  corrupção  passiva  configura-se
com  a  simples  solicitação  ou  o  mero  recebimento  de
vantagem  indevida  (ou  de  sua  promessa),  por  agente
público, em razão das suas funções, ou seja, pela simples
possibilidade de que o recebimento da propina venha a
influir  na  prática  de  ato  de  ofício.  Já  o  crime  de
corrupção  ativa  caracteriza-se  com  o  simples
oferecimento de vantagem indevida (ou de sua promessa)
a agente público com o intuito de que este pratique, omita
ou retarde ato de ofício que deva realizar.  Em nenhum
caso a materialização do ato de ofício integra a estrutura
do tipo de injusto.

(…)

Nesse cenário, quando a motivação da vantagem indevida é
a potencialidade de influir no exercício da função pública,
tem-se  o  preenchimento  dos  pressupostos  necessários  à
configuração do crime de corrupção passiva.

Como já exaustivamente demonstrado, a prática de algum
ato  de  ofício  em  razão  da  vantagem  recebida  não  é
necessária para a caracterização do delito.

Basta  que  a  causa  da  vantagem  seja  a  titularidade  de
função  pública.  Essa  circunstância,  per  se,  é  capaz  de
vulnerar  os  mais  básicos  pilares  do  regime  republicano,
solidamente assentado sobre a moralidade, a probidade e a
impessoalidade administrativa.

De qualquer  sorte,  ainda que despiciendo seja o ato de
ofício, as regras da experiência comum, que integram o
iter  do  raciocínio  jurídico  discursivo,  indicam  que  o
“favor” será cobrado adiante, em forma de sujeição aos
interesses  políticos  dos  que  o  concederam.  Por  isso,  é
mesmo  dispensável  a  indicação  de  um  ato  de  ofício
concreto  praticado  em  contrapartida  ao  benefício
auferido,  bastando a  potencialidade  de  interferência  no
exercício da função pública. A comprovação da prática,
omissão ou retardamento do ato de ofício é apenas uma
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majorante, prevista no § 2º do art. 317 do Código Penal.”
(fls. 1521/1529 do Acórdão – grifos nossos)

Na sequência, a denúncia narra as empresas de EIKE BATISTA
que compunham a holding EBX que detinham projetos bilionários em execução
no Estado do Rio de Janeiro nos anos 2010 e 2011, período em que se deu a
solicitação e o pagamento da propina entregue no exterior pela CENTENNIAL à
ARCADIA, com destaque para  a construção do SUPERPORTO DO AÇU, em
São João da Barra/RJ.

Além disso,  identificado no Portal  Corporativo para  Consulta
Pública  dos  Processos  do  Governo  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro
(Fonte:http://www.consultaprocessos.rj.gov.br/),  dezenas  de  processos  de
interesse  das  empresas  EBX,  LLX  e  OSX,  principalmente  referentes  a
licenciamentos ambientais, autos de infração, e patrimônio imobiliário no período
de  negociação da  propina  acima descrita  (2010/2011),  a  evidenciar  de  forma
cabal  que  SERGIO  CABRAL  detinha  como  mandatário  maior  do  governo
estadual um leque de atribuições de interesse direto do agente privado corruptor,
EIKE BATISTA,  a  demonstrar  a  concreção em sua plenitude dos  elementos
típicos  dos  crimes  de  corrupção  ativa  e  passiva,  nos  limites  das  premissas
assentadas pelo Supremo Tribunal Federal.

CONCLUSÃO

Nesse  passo,  da  análise  do  contexto  delineado  no  presente
habeas corpus, verifica-se que a prisão preventiva cumpre estritamente seu papel
cautelar,  exclusivamente  processual,  fundada  na  periculosidade  do  agente,  de
garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, na medida em que visa
impedir  a  reiteração criminosa econômica e  atos  com objetivo de impedir  ou
embaraçar ou ocultar outros crimes.

Portanto, a decisão combatida foi decretada com fundamentação
consentânea, não ofende a lógica técnico-jurídica ou padece de qualquer vício
passível de caracterizar constrangimento ilegal a ensejar a concessão do presente
habeas corpus. 

De outra parte, como advertido na jurisprudência, somente o
profundo revolvimento de fatos  e  provas que permeiam a lide permitiria
afastar  as  premissas  fáticas  em  que  se  amparou  o  decreto  de  prisão
preventiva, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do
habeas corpus (HC 95065, Cármen Lúcia, STF).
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Por  tudo  isso,  opina  o  Ministério  Público  Federal  pela
denegação da ordem de  habeas corpus, diante da ausência de constrangimento
ilegal contra a liberdade do paciente FLÁVIO GODINHO.

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2017.

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 13/02/2017 11:57:54

Signatário(a): ANDREA BAYAO PEREIRA, MEMBRO DO MINISTERIO 
PUBLICO FEDERAL
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