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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA: AUTOS Nº 0509153-35.2017.4.02.5101

Demais referências:
0509653-04.2017.4.02.5101 – inquérito policial (IPL 0099/2017-11)
0509153-35.2017.4.02.5101 – prisão preventiva
0509154-20.2017.4.02.5101 – busca e apreensão
0504262-68.2017.4.02.5101 – quebra telefônica
0504260-98.2017.4.02.5101 – Bancária/FISCAL
0504261-83.2017.4.02.5101 – Telemática
0205067-94.2017.4.02.5101 – busca e apreensão
0509567-67.2016.4.02.5101 – busca e apreensão Calicute
0506980-72.2016.4.02.5101 – quebra telefônica Calicute
0501019-19.2017.4.02.5101 – quebra telefônica Eficiência
0502479-41.2017.4.02.5101 – quebra telemática Fatura Exposta
0506602-19.2016.4.02.5101 – quebra telemática Calicute
0509503-57.2016.4.02.5101 – ação penal Calicute
0015979-37.2017.4.02.5101 – ação penal Eficiência

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  da

República que ao final subscrevem1, no exercício de suas atribuições constitucionais e

legais,  em especial  a  disposta  no art.  129,  I,  da Constituição Federal,  vem oferecer

DENÚNCIA em desfavor de2:

1)  SÉRGIO  DE  OLIVEIRA CABRAL  SANTOS  FILHO  (SÉRGIO

CABRAL),  CPF nº  XXXXXXXXXX,  CI  nº  XXXXXXXXXX (IFP/RJ),

brasileiro, divorciado, jornalista, nascido no Rio de Janeiro, aos 27

de  janeiro  de  1963,  filho  de  Sérgio  Cabral  Santos  e  Magaly  de

Oliveira  Cabral  Santos,  com  endereço  na  Rua  XXXXXXXXXX,

atualmente custodiado na Cadeia Pública José Frederico Marques,

em Benfica/RJ, em razão de ordem de prisão preventiva;

1 Designados  para  atuar  em auxílio  ao Procurador  natural  neste  feito  e  conexos pelas  Portarias
PGR/MPF nº 1305 e 1307, de 7 de dezembro de 2017.

2 Deixou-se de denunciar CARLOS MIRANDA em razão de suas condenações já terem atingido o 
patamar máximo previsto no acordo de colaboração premiada, homologado pelo STF.
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2) WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO (WILSON

CARLOS),  CPF  nº  XXXXXXXXXX,  CI  nº  XXXXXXXXXX

(Detran/RJ), brasileiro, casado, funcionário público estadual, nascido

aos 25 dias de novembro de 1964, filho de Wilson da Silva Carvalho

e  Zilda  dos  Anjos  Cordeiro  da  Silva  Carvalho,  com  endereço  na

XXXXXXXXXX,  atualmente  custodiado  na  Cadeia  Pública  José

Frederico Marques,  em Benfica/RJ,  em razão de ordem de prisão

preventiva;

3)  LUIZ  CARLOS  BEZERRA (CARLOS  BEZERRA), CPF  nº

XXXXXXXXXX, CI  nº  XXXXXXXXXX (IFP/RJ),  brasileiro,  casado,

servidor público estadual, nascido no Rio de Janeiro–RJ, aos 17 dias

de outubro de 1959, filho de Antonio Cezario Bezerra e Juracima dos

Santos Bezerra, com endereço na RuaXXXXXXXXXX ; e,

4) GEORGES  SADALA  RIHAN (GEORGES  SADALA),  CPF  nº

XXXXXXXXXX, nascido em 26/03/1971, residente e domiciliado na

XXXXXXXXXX, Rio de Janeiro/RJ;

pelos fatos a seguir narrados.

1 – DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS

As Operações Calicute (processo nº 0509503-57.2016.4.02.5101) e

Eficiência (processo  nº  0501024-41.2017.4.02.5101) tiveram  como  escopo  inicial

desmantelar a Organização Criminosa liderada pelo ex-governador do Estado do Rio de

Janeiro  SÉRGIO CABRAL, responsável pela prática de crimes de corrupção, lavagem

de  capitais,  cartel  e  fraude  a  licitações  envolvendo  contratos  celebrados  para  a

realização das mais importantes obras de infraestrutura do Estado, tendo desviado dos
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cofres  públicos  mais  de  USD 100.000.000,00  (cem milhões  de dólares)3,  mediante

engenhoso processo de envio de recursos oriundos da propina para o exterior.

Conforme  amplamente  descrito  nas  denúncias  que  seguiram  à

deflagração da fase mais ostensiva das mencionadas operações, respaldadas em farto

material probatório, ao tomar posse como chefe do executivo estadual, em 01/01/2007,

SÉRGIO  CABRAL  instituiu  como  regra o  percentual  de  propina  de  5% sobre  o

faturamento  dos  principais  contratos  celebrados  com  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro,

financiadas com verba pública federal e estadual, tais como a reforma do Maracanã para

a Copa do Mundo de 2014, a construção do Arco Metropolitano e a urbanização de

grandes  comunidades  carentes  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  ação  vulgarmente

denominada por “PAC Favelas”.

A  partir  das  revelações  trazidas  nas  colaborações  premiadas  e

acordos  de  leniência  da  ANDRADE  GUTIERREZ e  CARIOCA  ENGENHARIA  e  das

investigações, foi possível identificar que o esquema montado por SÉRGIO CABRAL era

estruturado  como  uma  verdadeira  organização  criminosa,  onde  cada  um  de  seus

integrantes tinha funções bem específicas. 

Podemos  citar,  por  exemplo,  que  (1)  SÉRGIO  DE  CASTRO  E

OLIVEIRA  (“SERJÃO”  ou  “BIG”)  e  LUIZ  CARLOS  BEZERRA ficavam  responsáveis

apenas  pela  coleta  de  valores;  (2)  CARLOS  MIRANDA  pelo  controle  financeiro  da

organização criminosa; (3) os irmãos CHEBAR pela custódia e remessa ao exterior dos

recursos obtidos ilicitamente com o auxílio dos (4) doleiros VINICIUS CLARET (“JUCA

BALA”) e CLAUDIO BARBOZA (“TONY”), que eram sediados no Uruguai, responsáveis

por grande parte das operações de dólar cabo e pelos pagamentos no Brasil, feitos por

uma ampla gama de funcionários. Isso para citar apenas alguns dos seus integrantes.

De  forma  ilustrativa,  assim  pode  ser  descrita  a  complexa

organização  criminosa  que  SÉRGIO  CABRAL  montou  quando  ocupou  o  cargo  de

Governador do Estado do Rio de Janeiro (2007-2014):

3 Valores que já foram recuperados, mas os desvios alcançaram cifras muito superiores, uma vez 
que grande parte desse valor foi gasto pela organização criminosa.
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O desmantelamento da organização criminosa foi  possível a partir

das investigações levadas a cabo, que contaram com diversas medidas cautelares, tais

como a quebra de sigilos telefônicos, telemáticos e bancários, além das colaborações

firmadas com integrantes que ocupavam funções estratégicas nos núcleos administrativo

e financeiro da organização criminosa – e que, portanto, apresentaram substanciosos

dados de corroboração. 
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Tais elementos de prova revelaram que SÉRGIO CABRAL instituiu

uma verdadeira política de governo baseada no recebimento de vantagens indevidas nos

contratos mais rentáveis do governo do Estado.

Consoante  desvendado  na  Operação  Calicute,  a  organização

criminosa, assim como as demais investigadas pela Operação Lava Jato, possuía sua

estruturação e divisão de tarefas em quatro núcleos básicos: a) o núcleo econômico,

formado  por  executivos  das  empreiteiras  cartelizadas  contratadas  para  execução  de

obras pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro; b) o núcleo administrativo, composto

por gestores públicos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, os quais solicitaram e

administraram  o  recebimento  das  vantagens  indevidas  pagas  pelas  prestadoras  de

serviços, integrado pelo ex-Secretário de Estado de Governo,  WILSON CARLOS4; c) o

núcleo financeiro operacional, formado por responsáveis pelo recebimento e repasse

das  vantagens  indevidas  e  pela  ocultação  da  origem  espúria,  inclusive  através  da

utilização  de  empresas  e  escritórios  de  advocacia,  algumas  delas  constituídas

exclusivamente  com  tal  finalidade;  d)  o  núcleo  político,  formado  pelo  líder  da

organização criminosa, o ex-governador SÉRGIO CABRAL.

A  partir  de  depoimentos  prestados  e  documentos  apreendidos

quando da deflagração da Operação Calicute,  foi  possível descobrir,  agora,  mais um

integrante  do  núcleo  econômico  da  organização  criminosa,  o  empresário  GEORGES

SADALA  RIHAN,  conhecido  pelos  codinomes  “G”,  “SALADA”  e  “SALADINO”,  que

igualmente  pagava  recursos  de  propina  para  a  organização  criminosa  instituída  por

SÉRGIO CABRAL.

De fato, conforme comprovado a partir de depoimento prestado em

sede de interrogatório realizado perante a Justiça Federal por LUIZ CARLOS BEZERRA,

e detalhado abaixo, SÉRGIO CABRAL recebeu vantagens indevidas não só de obras de

construção civil, por meio da Secretaria de Obras, mas também de outros setores do

Governo do Estado do Rio de Janeiro,  como, por exemplo,  das unidades Rio Poupa

4 Condenado por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa nos autos da ação 
penal nº 0509503-57.2016.4.02.5101, que tramitou nesta 7ª Vara Federal.
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Tempo, operacionalizadas e geridas pelos consórcios Agiliza Rio e Rio Cidadão,  dos

quais GEORGES SADALA fazia parte.

Como  já  conhecido  a  partir  da  instrução  das  ações  penais

decorrentes  das  Operações  Calicute  (processo  nº  0509503-57.2016.4.02.5101)  e

Eficiência (processo nº 0501024-41.2017.4.02.5101), dentro da estrutura da organização

criminosa,  CARLOS  BEZERRA e  CARLOS  MIRANDA  atuavam  como  operadores

financeiros de  SÉRGIO CABRAL e de  WILSON CARLOS. Na divisão de tarefas e de

hierarquia na estrutura criminosa, incumbia ao líder  SÉRGIO CABRAL e ao Secretário

de Governo WILSON CARLOS fazerem os ajustes com os empresários que possuíam

contratos com o Estado do Rio de Janeiro nas mais diversas áreas, como obras públicas,

saúde, transportes e serviços especializados, indicando CARLOS MIRANDA e CARLOS

BEZERRA como pessoas de confiança para o recebimento dos valores.

Dentro da subdivisão de tarefas no núcleo financeiro operacional,

cabia a CARLOS MIRANDA gerenciar as atividades de CARLOS BEZERRA e SÉRGIO

CASTRO5 (SERJÃO ou BIG), os quais faziam recolhimentos e entregas de valores em

espécie e prestavam contas para o primeiro. 

Na ramificação da organização criminosa ora denunciada, CARLOS

BEZERRA atuava  recebendo  e  controlando  os  valores  de  propina  advindos  do

empresário  GEORGES SADALA, dono da empresa  GELPAR EMPREENDIMENTOS E

PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 09.242.169/0001-22), uma das maiores contratadas pelo

Estado do Rio de Janeiro no ramo dos serviços de “POUPA TEMPO”, tendo recebido do

governo  estadual,  apenas  entre  os  anos  de  2009  e  2013,  o  montante  de  R$

32.412.276,06.

Consoante  será  detalhado  abaixo,  apurou-se  que  GEORGES

SADALA, aportou,  ao menos,  R$ 1.331.000,00 (um milhão e trezentos e trinta e um

mil  reais) de  propina  em  espécie  a  favor  da  organização  criminosa  chefiada  por

5 Condenado pelo crime de organização criminosa em um dos processos decorrentes da Operação 
Eficiência – autos nº 0015979-37.2017.4.02.5101.
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SÉRGIO CABRAL,  em razão dos contratos  firmados  (e  possivelmente  facilitados  ou

fraudados) com o Estado do Rio de Janeiro.

A presente  denúncia  está adstrita  aos crimes de pertencimento à

organização criminosa e de corrupção passiva e ativa, envolvendo os valores de propina

que  SÉRGIO  CABRAL e  WILSON  CARLOS solicitavam  e  recebiam  de GEORGES

SADALA, empresário a quem cabia o pagamento sob a condição de obter benefícios

para empresas de seu grupo econômico, dentre elas a GELPAR EMPREENDIMENTOS

E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 09.242.169/0001-22).

2 – RESUMO DAS IMPUTAÇÕES TÍPICAS

2.1 – PAGAMENTO DE PROPINA POR GEORGES SADALA   A SÉRGIO CABRAL E A

WILSON CARLOS (FATO 1)

No período compreendido entre os anos de  2009 a 2015, por pelo

menos 7 (sete) vezes  , reveladas por aportes de valores a título de propina, totalizando a

quantia de R$ 1.331.000,00 (um milhão e trezentos e trinta e um mil reais), em razão

dos  contratos  firmados com  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  os  denunciados  SÉRGIO

CABRAL e  WILSON  CARLOS,  por  intermédio  de CARLOS  BEZERRA e  CARLOS

MIRANDA,  de  modo  consciente  e  voluntário,  solicitaram,  aceitaram  promessa  e

receberam vantagem indevida do empresário GEORGES SADALA, sócio-administrador

de  fato  da  empresa  GELPAR EMPREENDIMENTOS  E  PARTICIPAÇÕES LTDA, em

razão do exercício da chefia do Poder Executivo estadual pelo primeiro e do cargo de

Secretário de Estado de Governo pelo segundo  (Corrupção Passiva/Art. 317 c/c art.

327, §2º, na forma dos Arts. 71 e 29, todos do Código Penal).

No período compreendido entre os anos de  2009 a 2015, por pelo

menos 7 (sete) vezes  , reveladas por aportes de valores a título de propina, totalizando a

quantia de R$ 1.331.000,00 (um milhão e trezentos e trinta e um mil reais), em razão
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dos  contratos  firmados com  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  o  empresário  GEORGES

SADALA, sócio-administrador  de fato  da empresa GELPAR EMPREENDIMENTOS E

PARTICIPAÇÕES  LTDA,  de  modo  consciente  e  voluntário,  ofereceu  e  prometeu

vantagens indevidas a  SÉRGIO CABRAL e  a  WILSON CARLOS,  por  intermédio de

CARLOS BEZERRA e CARLOS MIRANDA, em razão do exercício da chefia do Poder

Executivo estadual pelo primeiro e do cargo de Secretário de Estado de Governo pelo

segundo (Corrupção Ativa/Art. 333, na forma do Art. 71 do CP).

Com efeito, no período de 2009 a 2014, as empresas de GEORGES

SADALA tiveram uma evolução contratual exponencial possuindo contratos de quantias

vultosas com o Estado do Rio de Janeiro.

Em troca de facilidades na contratação e execução dos contratos de

sua empresa e  demais  empresas integrantes  do grupo perante  o Estado do Rio  de

Janeiro,  bem como para evitar  dificuldades e embaraços advindos do Poder Público,

GEORGES SADALA garantiu o pagamento de propina para as autoridades estaduais.

2.2 – PERTINÊNCIA À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (FATO 2: GEORGES SADALA)6

Pelo  menos  entre  o  período  de  1º  de janeiro  de 20077 a  23  de

novembro de 20178, o empresário GEORGES SADALA, além de outras pessoas (ou já

denunciadas  por  integrarem  a  mesma  organização  criminosa,  ou  ainda  a  serem

processadas),  de modo consciente,  voluntário,  estável  e em comunhão de vontades,

promoveu,  constituiu,  financiou e integrou,  pessoalmente,  uma organização criminosa

que tinha por finalidade a prática de, entre outros, crimes de corrupção ativa e passiva,

fraude às licitações e cartel  em detrimento do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, bem

como  a  lavagem  dos  recursos  financeiros  auferidos  desses  crimes  (Pertinência  a

Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013 – FATO 2).

6 Os demais denunciados já respondem por essa imputação da mesma organização criminosa em outros
processos criminais.
7 Data do início do mandato de SÉRGIO CABRAL no governo do Estado do Rio de Janeiro.
8 Data da deflagração da Operação “C’est fini” com a prisão do empresário GEORGES SADALA, dentre 
outros.
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3. DA NARRATIVA DOS FATOS

3.1.  DO  PAGAMENTO  DE  PROPINA  PELOS  CONTRATOS  MANTIDOS  COM  O

ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO  NA  ÁREA  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS

ESPECIALIZADOS RELATIVOS AO PROGRAMA RIO POUPA TEMPO  (FATO 1)

Os diversos elementos colhidos no âmbito das operações Calicute e

Eficiência deixam claro  que GEORGES SADALA  é o  grande  corruptor  da  iniciativa

privada na área de prestação de serviços especializados relacionados ao programa Rio

Poupa Tempo no Estado do Rio de Janeiro.

Com o aprofundamento das investigações, apurou-se o pagamento

sistemático de propina pelo denunciado  GEORGES SADALA à organização criminosa

liderada por SÉRGIO CABRAL, em valores que totalizam pelo menos R$ 1.331.000,00

(um milhão e trezentos e trinta e um mil reais), os quais foram pagos por intermédio

do operador  financeiro  LUIZ  CARLOS  BEZERRA,  conforme  confessado  em  seu

interrogatório  judicial  na  Operação  Calicute  e  corroborado  especialmente  pelas

anotações apreendidas em sua residência no dia 17 de novembro de 2016. 

Como reconhecido na sentença proferida na ação penal decorrente

da  Operação  Calicute  (autos  nº  0509503-57.2016.4.02.5101),  na  divisão  de  tarefas

dentro  da organização criminosa,  incumbia  a  CARLOS BEZERRA,  o  recolhimento  e

entrega  de  vultosas  quantias  em  dinheiro,  cujas  contas  deveriam  ser  prestadas  ao

colaborador CARLOS MIRANDA. Por essa razão,  CARLOS BEZERRA mantinha uma

espécie de contabilidade informal, na qual registrava todas as receitas e despesas que

movimentava para a organização criminosa. Parte dessas anotações foram apreendidas

na residência do denunciado na deflagração da Operação Calicute em novembro de

2016.
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Com efeito,  no  período compreendido  entre os  anos de  2009  a

2015,  por pelo menos  7 (sete) vezes, os denunciados  SÉRGIO CABRAL e  WILSON

CARLOS,  de modo consciente e voluntário,  por intermédio de CARLOS MIRANDA e

CARLOS BEZERRA, solicitaram, aceitaram promessa e receberam vantagem indevida

em  razão  do  exercício  da  chefia  do  Poder  Executivo  e  do  cargo  de  Secretário  de

Governo. Em contrapartida, os valores correspondentes foram ofertados e prometidos

por  ação  de  GEORGES  SADALA, sócio-administrador  da  empresa  GELPAR

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., com o intuito de obter benefícios e

evitar dificuldades para a sua empresa e outras integrantes de seu grupo, contratadas

pelo Estado do Rio de Janeiro.

Outrossim,  neste  mesmo  período,  o  empresário  efetuou  o

pagamento  de quantias  em espécie  que variavam entre  R$ 90.000,00 (noventa mil

reais) e R$ 311.000,00 (trezentos e onze mil reais), pessoalmente ao corréu CARLOS

BEZERRA,  sabidamente  em 7 (sete)  ocasiões diversas,  sob orientação de  SÉRGIO

CABRAL e de  WILSON CARLOS. Saliente-se que, revelando absoluta descrença nas

atividades  fiscalizatórias,  GEORGES  SADALA se  utilizou  do  próprio  escritório  para

efetuar a entrega de valores, conforme narrado por CARLOS BEZERRA.

O esquema criminoso ora denunciado pode ser assim representado

graficamente:
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É  de  se  depreender,  por  óbvio,  que  os  repasses  de  propina  à

organização criminosa tinham como contraprestação a prática de atos de ofício pelos

gestores do Estado do Rio de Janeiro, porquanto o conjunto de funções exercidas pelos

agentes  públicos  que  integram  o  núcleo  administrativo  e  político  da  organização,

WILSON CARLOS e SÉRGIO CABRAL, está diretamente relacionado com os interesses

privados do denunciado GEORGES SADALA.

Conforme  mencionado  alhures,  este  último  foi  contratado  para  a

prestação de serviços “Rio Poupa Tempo”, referentes à expedição de documentos por

diferentes órgãos públicos do Estado do Rio de Janeiro. Logo, pode-se aferir extreme de

dúvidas a relação de mercancia cujo objeto foi a função pública exercida pela, então,

maior autoridade do Poder Executivo estadual.

 

O denunciado que tem sabidos interesses nas contratações com o

Estado do Rio de Janeiro, está expressamente mencionado na contabilidade paralela da

organização criminosa, possuindo relação próxima com vários outros integrantes.
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Ademais,  não  por  coincidência,  conforme  demonstrado  a  seguir,

GEORGES SADALA teve evolução patrimonial exponencial, desde o início do governo

CABRAL. Dos autos, depreende-se que, em troca de facilidades na contratação de suas

empresas  junto  ao  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  por  quantias  milionárias,  GEORGES

SADALA  garantiu  o  pagamento  de  propina  para  as  mais  elevadas  autoridades  da

Administração Pública estadual.

O denunciado foi  o responsável  pela constituição da GELPAR no

ano de 2007, justamente um ano antes de começar a operacionalizar os serviços do

programa “Rio poupa tempo” por meio de consórcio com o Estado do Rio de Janeiro.

Não sem razão, o acusado deixou de integrar formalmente a empresa em 2014, ano em

que SÉRGIO CABRAL renunciou ao mandato do governo do estado.

O suporte probatório que torna esses fatos incontroversos e dá base

à presente denúncia é vasto, destacando-se, a saber:

1. O  interrogatório  de CARLOS  BEZERRA  na  ação  penal  nº

0509503-57.2016.4.02.5101(Operação Calicute);

2.  O  depoimento  de  CARLOS  BEZERRA  ao  Ministério  Público

Federal,  detalhando  o  significado  do  codinome  “G”,  “SALADA”,

“SALADINO” usado para se referir a GEORGES SADALA;

2.  Mensagens eletrônicas encontradas após quebra telemática de

LUIZ CARLOS BEZERRA; 

3.  Anotações encontradas após medida de busca e apreensão na

residência de LUIZ CARLOS BEZERRA;

4.  Registros  de  contato  e  endereço  na  agenda  do  aparelho

telefônico celular de LUIZ CARLOS BEZERRA;

5.  Ligações  telefônicas  entre  GEORGES  SADALA,  HUDSON

BRAGA,  LUIZ CARLOS BEZERRA,  SÉRGIO CABRAL e  WILSON

CARLOS;
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6. Relatórios de Inteligência Financeira do COAF;

7.  Informações  da  Receita  Federal,  consolidadas  na  IPEI  nº

RJ20170048;

8.  Informações  obtidas  com  a  quebra  de  sigilo  bancário  de

GEORGES SADALA;

9. Mensagens eletrônicas encontradas após a quebra telemática de

GEORGES SADALA;

10. Depoimento prestado pelo colaborador  CARLOS MIRANDA ao

Ministério  Público Federal,  relatando o pagamento de propina por

GEORGES  SADALA para  SÉRGIO  CABRAL e  para  WILSON

CARLOS;

11. Quebra telemática de  SÉRGIO CÔRTES e  HUDSON BRAGA,

que indica os telefones de GEORGES SADALA: (21)99449999; (21)

21958188 e (21) 978369335;

12.  Material  obtido  nas  buscas  e  apreensões  na  residência  de

GEORGES SADALA,  especialmente  as  informações  contidas  em

seu telefone celular.

Portanto,  as  informações  prestadas  espontaneamente  pelo

interrogado CARLOS BEZERRA são corroboradas por elementos de prova obtidos de

forma totalmente independente e que comprovam que  GEORGES SADALA,  de fato,

efetuava pagamentos de valores vultosos à organização criminosa chefiada por SÉRGIO

CABRAL, como se detalha abaixo.

3.1.1. ANOTAÇÕES ENCONTRADAS APÓS MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO NA

RESIDÊNCIA DE CARLOS BEZERRA

No cumprimento de mandado de busca e apreensão (processo nº

0509567-67.2016.4.02.5101)  expedido  no  bojo  da  Operação  Calicute,  foi  encontrado
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farto material em diligência na residência do operador financeiro  CARLOS BEZERRA.

Os documentos apontam o recolhimento de vultosos recursos oriundos de uma pessoa

identificada  pelos  codinomes  “G”,  “SALADA”  e  “SALADINO”,  forma  pela  qual

BEZERRA admitiu  designar  os  recebimentos  de  propinas  advindas  de  GEORGES

SADALA,  sócio  e  administrador  da  empresa  GELPAR  EMPREENDIMENTOS  E

PARTICIPAÇÕES LTDA.

Durante  o  cumprimento  da  diligência,  em  17.11.2016,  foram

identificadas  diversas  anotações  consubstanciadas  em  registros  da  contabilidade

paralela da organização criminosa, das quais constam as entradas de recursos ilícitos,

bem  como  a  correspondente  saída.  Ainda  que  sem  uma  padronização  rígida,  são

identificáveis  os  apontamentos  de crédito  e débito do caixa  de recursos em espécie

administrados pelo acusado CARLOS BEZERRA. 

Analisando  os  apontamentos,  foram  identificados  12  manuscritos

que os aportes de créditos, objeto da presente denúncia, em nome de “G”, “SALADA” e

“SALADINO” no custeio da organização criminosa, em quantias vultosas que variavam

entre R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e R$ 311.000,00 (trezentos e onze mil reais)

(Doc. 01):
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01
Doc. OPERAÇÃO
CALICUTE RJ 07

ITEM Nº01-2ºPARTE,
p. 10

750.0009

(3 x 250.000)

02

Doc. OPERAÇÃO
CALICUTE RJ 07

ITEM Nº01-2ºPARTE,
p. 11

9 Conforme  esclarecido  por  LUIZ  CARLOS  BEZERRA, em  depoimento  prestado  voluntariamente  ao
Ministério Público Federal, em 11 de maio de 2017 (DOC. 02), o termo “perna” significa R$ 100.000,00.
Dessa forma, compreende-se que a expressão “duas pernas e meia” significa R$ 250.000,00. Ademais, a
anotação faz referência a 3 dias em que teria ocorrido o pagamento em questão (21, 23 e 30 de janeiro de
2015).
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03 Doc. “ITEM 03”, p. 48 270.000

04 Doc. “ITEM 03”, p. 49
* Valor já

considerado no
Item 03

05 Doc. “ITEM 04”, p. 33
* Valor já

considerado no
Item 03
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06
Doc. “OPERAÇÃO
CALICUTE RJ 07
ITEM Nº05”, p. 08

07 Doc. “ITEM 07”, p. 03
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08

Doc. “ITEM 21”, p. 9

09
Doc. OPERAÇÃO
CALICUTE RJ 07
ITEM Nº 21, p. 17

* Valor já
considerado no

Item 03

10 Doc. OPERAÇÃO
CALICUTE RJ 07
ITEM Nº 25, p. 12

311.000
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11
Doc. “OPERAÇÃO
CALICUTE RJ 07
ITEM Nº46”, p. 11

12
Doc. “OPERAÇÃO
CALICUTE RJ 07
ITEM Nº46”, p. 13

VALOR TOTAL IDENTIFICADO R$ 1.331.000,00

Das  anotações,  se  depreende  que  o  operador  financeiro

G/SALADA/SALADINO aportou, ao menos, R$ 1.331.000,00 (um milhão e trezentos e

trinta  e  um  mil  reais) em  favor  da  organização  criminosa  chefiada  por  SÉRGIO

CABRAL.

Portanto, no total da contabilidade paralela apreendida em novembro

de 2016 com o operador  CARLOS BEZERRA,  constata-se que  GEORGES SADALA,

19



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

sócio e administrador da empresa GELPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

LTDA., uma das maiores contratadas pelo Estado do Rio de Janeiro para prestação de

serviços  especializados  relacionados  ao  programa  Rio  Poupa  Tempo, aportou, ao

menos, R$ 1.331.000,00 (um milhão e trezentos e trinta e um mil reais) de propina

em espécie a favor da organização criminosa chefiada por SÉRGIO CABRAL, em razão

dos contratos firmados com o Estado do Rio de Janeiro. 

As anotações acima só confirmam que  GEORGES SADALA (“G”,

“SALADA”  e  “SALADINO”),  então  sócio-administrador  da  empresa  GELPAR

EMPREENDIMENTOS  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA.,  se  associou  aos  integrantes  da

organização criminosa capitaneada por  SÉRGIO CABRAL, fornecendo recursos ilícitos

diretamente  ou  por  intermédio  de  CARLOS  BEZERRA,  com  a  finalidade  de  obter

vantagens indevidas.

Acerca dos codinomes atribuídos pelo denunciado  LUIZ CARLOS

BEZERRA ao  também  acusado  GEORGES  SADALA,  foram  suficientemente

esclarecidos seja em seu depoimento judicial,  seja no depoimento prestado junto ao

MPF, além de corroborados por meio de informações encontradas no aparelho celular do

operador financeiro, conforme se passa a explanar.

3.1.2.  DOS  DEPOIMENTOS  DE  LUIZ  CARLOS  BEZERRA  E  PROVAS  DE

CORROBORAÇÃO:

Em 4 de maio de 2017,  CARLOS BEZERRA prestou depoimento a

esse d. Juízo na ação penal de autos n. 0509503-57.2016.4.02.5101, oportunidade em

que  confessou os  fatos  imputados  e  revelou  informações  essenciais  acerca  do

funcionamento da organização criminosa e de seus integrantes.

No  citado  interrogatório  judicial,  CARLOS BEZERRA  admitiu  que

efetuava o recolhimento de dinheiro em espécie e o  levava a locais determinados por
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SÉRGIO  CABRAL e  CARLOS  MIRANDA (outro  operador  financeiro  da  organização

criminosa, ora colaborador).

Relembre-se que o denunciado CARLOS BEZERRA é apontado por

diversos  colaboradores  como um  dos  principais  operadores  financeiros  de  SÉRGIO

CABRAL. O recebimento de dinheiro em espécie por CARLOS BEZERRA é mencionado

por dois colaboradores que aderiram ao acordo de leniência celebrado entre o MPF e a

CARIOCA ENGENHARIA: TANIA FONTENELLE e RODOLFO MANTUANO.

CARLOS BEZERRA possuía uma relação de amizade de longa data

com  SÉRGIO  CABRAL,  sendo  também  próximo  dos  familiares  do  ex-governador.

Ademais,  trabalhou  na campanha para governador  de  SÉRGIO CABRAL no  ano de

2010  e  exerceu  o  cargo  em  comissão  de  Assessor  Especial  da  Diretoria  Geral  de

Administração e Finanças, da Secretaria de Estado da Casa Civil, durante o mandato do

ex-governador.

A relevância da participação de CARLOS BEZERRA como operador

financeiro  restou  evidenciada  na  descoberta  de  uma  contabilidade  paralela  que  ele

mantinha e  onde é  possível  verificar  que ele  administrava o  caixa  em dinheiro  vivo,

possuindo controle  das entradas e saídas de recursos que movimentava, para prestar

contas a CARLOS MIRANDA.

Da análise dos apontamentos da contabilidade paralela, verificou-se

a referência de ingresso de recursos atribuído a um agente que possuía os codinomes

“G”, “SALADA” e  “SALADINO”. O denunciado esclareceu, ainda, que nas anotações

de  contabilidade  paralela  da  propina  da  “firma”  (organização  criminosa  de  SÉRGIO

CABRAL)  feitas  nas  suas  agendas  apreendidas  (cautelar  de  autos  nº  0509567-

67.2016.4.02.5101),  os  codinomes  “G”,  “SALADA” e  “SALADINO” referem-se  a

GEORGES SADALA, empresário ligado à empresa GELPAR e os valores respectivos

referem-se ao pagamento efetuado pelo particular à organização criminosa.
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Ainda em seu depoimento,  LUIZ CARLOS BEZERRA afirmou que

recolheu  dinheiro  em  espécie  com  GEORGES  SADALA  por  aproximadamente 5

(cinco) vezes e que cada recolhimento girava em torno de  R$ 200.000,00 (duzentos

mil reais), o que totaliza a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), valor este

compatível com o apurado em suas anotações acima colacionadas:

LUIZ CARLOS BEZERRA esclareceu, ainda, que os valores eram

entregues diretamente pelo próprio GEORGES SADALA e que se comunicava com este

por aplicativo de celular. Segundo narrado, os recolhimentos ocorreram no período de

2010 a 2014.

Tendo sido intimado para prestar depoimento no Ministério Público

Federal  para  dar  mais  detalhes  do  alegado,  CARLOS  BEZERRA,  afirmou,  no  dia

11/05/17 (DOC nº 02):

Que “G”, “SALADA”, “SALADINO”, eram apelidos conferidos

a  GEORGES  SADALA;  Que  já  recolheu  dinheiro  em

espécie com SADALA por aproximadamente 5 vezes; Que

cada recolhimento girava em torno de R$ 200.000,00; Que

os recolhimentos feitos com GEORGES SADALA eram no

Leblon, em escritório que ele possuía na Avenida Ataulfo de

Paiva, na altura da Rua Carlos Gois, Que os valores eram

entregues  pelo  próprio  SADALA  ao  depoente;  Que  o

depoente  se  comunicava  com  SADALA por  aplicativo  de

celular;  Que os recolhimentos foram feitos no período de

2010 a  2014,  em intervalos  irregulares.  (…)  Que “perna”

significa  R$  100.000,00;  Que  “DUQUE”  significa  R$

200.000,00;  Que  “OROZIMBA”  significa  euro;  “GALO”

significa  R$  50.000,00;  Que  “QUEEN”  significa  Libra

Esterlina; Que “ZIDANE” significa euro.” 
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Em  sede  judicial10,  LUIZ  CARLOS  BEZERRA  ratificou que

efetivamente fazia o recolhimento e a entrega de valores a mando de SÉRGIO CABRAL

e CARLOS MIRANDA, assim como que GEORGES SADALA entregava propina para a

organização criminosa, conforme os apontamentos constantes em suas anotações.

De  fato,  as  informações  prestadas  espontaneamente  por  LUIZ

CARLOS BEZERRA são corroboradas, de forma independente, por dados extraídos de

seu aparelho telefônico apreendido na deflagração da operação calicute11, no qual consta

o contato “G Saladino” com o endereço “Ataulfo de Paiva, 341/703”:

10 Depoimento prestado perante esse d. Juízo no dia 04/05/17 no bojo do processo 0509503-
57.2016.4.02.5101.
11 Medida cautelar de busca e apreensão – autos nº 0509567-67.2016.4.02.5101.
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O endereço constante no aparelho celular  é exatamente onde se

localizam as empresas EGEKKE PATRIMONIAL (CNPJ 07135446000172)  e  diversas

outras de GEORGES SADALA, o que corrobora de forma absolutamente independente

as informações trazidas por CARLOS BEZERRA em seu interrogatório.

Veja-se os dados extraídos da base da Receita Federal:

Ademais,  no  mesmo  aparelho  telefônico  de  CARLOS  BEZERRA

consta o contato “G SALADINO” com o número de telefone de GEORGES SADALA:
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Assim, não restam dúvidas de que os codinomes “G”, “SALADA” e

“SALADINO”, constantes na contabilidade paralela de CARLOS BEZERRA referem-se

a  GEORGES SADALA e  que em seu escritório  no Leblon foram recolhidos vultosos

valores  em  espécie  a  título  de  propina  para  a  organização  criminosa  liderada  por

SÉRGIO CABRAL.

3.1.3. DO DEPOIMENTO DO COLABORADOR CARLOS MIRANDA:

Em  depoimento  prestado  ao  Ministério  Público  Federal,  o

colaborador  CARLOS  EMANUEL  DE  CARVALHO  MIRANDA,  conhecido  operador

financeiro da organização criminosa12, confirmou que o empresário GEORGES SADALA

fazia pagamento sistemático de propina à organização criminosa liderada por  SÉRGIO

CABRAL.

Tais pagamentos se referiam aos contratos das empresas do serviço

de  POUPA TEMPO  com  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  objeto  desta  denúncia,  mas

também abrangiam contratos que não eram executados por empresas de  GEORGES

SADALA,  como no caso das obras  da linha 4  do metrô,  fatos  que  serão objeto  de

denúncia autônoma.

Segundo narrado pelo colaborador, os ajustes para os pagamentos

de propina em razão dos contratos de  GEORGES SADALA com o Estado do Rio de

Janeiro foram feitos diretamente por  WILSON CARLOS e  SÉRGIO CABRAL, os quais

eram próximos do empresário.

Para  operacionalizar  os  recebimentos,  o  então  secretário  de

Governo WILSON CARLOS entrava em contato com o colaborador CARLOS MIRANDA

12 Já condenado na ação penal nº 0509503-57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute) e em outras que 
tramitam nesta 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro.
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para indicar  quando e quanto  deveria  recolher  com  GEORGES SADALA a  título  de

propina para a organização criminosa.

No início dos ajustes, por volta de 2008/2009, os recolhimentos eram

feitos  pessoalmente  pelo  próprio  colaborador  CARLOS  MIRANDA,  no  escritório  de

GEORGES SADALA no  shopping  Downtown,  na  Barra  da  Tijuca,  de  acordo  com a

orientação passada por WILSON CARLOS.

A partir do final de 2010, início de 2011, em razão das notícias que

citavam seu nome na “Operação Castelo de Areia”, CARLOS MIRANDA passou a contar

com a  atuação  de CARLOS BEZERRA para  fazer  os  recolhimentos  de  valores  em

espécie e até mesmo para passar recados para os empresários,  no caso dos autos,

GEORGES SADALA.

A dinâmica então passou a contar  com mais um personagem na

ponta da operação:  CARLOS BEZERRA. No entanto, as ordens quanto ao momento e

valores  que  deveriam  ser  recolhidos  de  GEORGES  SADALA continuavam  a  ser

repassadas por WILSON CARLOS a CARLOS MIRANDA  e este, por sua vez, passava

as orientações para serem executadas por CARLOS BEZERRA.

Os valores recolhidos a título de propina eram, então, destinados ao

“caixa” geral da organização, servindo para arcar com as despesas pessoais de SÉRGIO

CABRAL, com as retiradas mensais de WILSON CARLOS, que variavam entre R$ 50mil

e R$150mil,  no período de 2007 a 2014,  ou para o caixa administrado pelos irmãos

RENATO e  MARCELO  CHEBAR,  como  já  comprovado  ao  longo  dos  processos

decorrentes das Operações Calicute e Eficiência.

Por elucidativo, vale transcrever o seguinte trecho do depoimento de

CARLOS MIRANDA (DOC nº 03):
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QUE GEORGES SADALA prestava os serviços de POUPA TEMPO

no Estado do Rio de Janeiro; QUE GEORGES SADALA era muito

amigo de SÉRGIO CABRAL e de WILSON CARLOS; QUE por essa

razão, o colaborador acredita que GEORGES SADALA já tivesse

feito  um ajuste  com ambos  para  o  recolhimento  de  propina  em

razão dos contratos; QUE por volta de 2008, no meio do primeiro

mandato  de  SÉRGIO  CABRAL,  WILSON  CARLOS  falou  ao

colaborador  para  procurar  o  GÊ  SADALA,  o  que  significava  ir

buscar dinheiro; QUE então o colaborador ligava para GEORGES

SADALA para combinar as entregas; QUE o colaborador usava o

terminal 7831-2421,  à época até o final  de 2010,  início de 2011;

QUE  o  colaborador  trocou  de  número  por  conta  da  “Operação

Castelo  de  Areia”;  QUE  o  colaborador  desativou  o  celular  e  o

número 2511-7877, de seu escritório por conta dos rumores; QUE a

partir de então, o colaborador passou a usar o número 98193-3663;

QUE o colaborador se recorda de se comunicar com SADALA pelo

aplicativo  BBM;  QUE  nessa  época,  o  colaborador  ia  até  um

escritório  de  SADALA  no  Downtown  e  recolhia  o  dinheiro

pessoalmente com ele, montantes que variavam entre R$ 50mil e

R$60mil,  sem  uma  regularidade  fixa;  QUE  nesse  período  o

colaborador chegou a pedir a SÉRGIO CASTRO (SERJÃO ou BIG)

para  recolher  valores  lá;  QUE  GEORGES  SADALA  tinha

interlocução  direta  com WILSON CARLOS e  SÉRGIO  CABRAL,

então o valor da propina era negociado diretamente entre eles e o

colaborador somente ia buscar e controlava apenas os valores que

tinha  buscado;  QUE  o  CARLOS  BEZERRA  passou  a  fazer

recolhimentos de dinheiro para o colaborador a partir de 2011, por

conta de uma reportagem sobre a “Operação Castelo de Areia” que

citava o colaborador; QUE então o colaborador avisava a BEZERRA

quando, quanto e onde deveria recolher valores com SADALA; QUE

ainda  nessa  época  WILSON  CARLOS  avisava  ao  colaborador

quando deveria ir buscar dinheiro com SADALA; QUE também não
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havia  regularidade  nos  recolhimentos  de  dinheiro  feitos  por

BEZERRA, mas os valores com relação ao serviço POUPA TEMPO

variavam  em  torno  de  R$50mil  e  R$60mil;  QUE  por  vezes,  o

colaborador pedia a BEZERRA para procurar SADALA para apenas

passar algum recado, como cobrar algum pagamento por exemplo;

QUE os valores  recolhidos  por  BEZERRA entravam no caixa  da

organização  criminosa  e  serviam  para  arcar  com  os  gastos  de

SÉRGIO CABRAL ou eram entregues para  os  irmãos  CHEBAR;

QUE  parte  desses  recursos  do  caixa  geral  eram  destinados  a

WILSON CARLOS, por meio de uma mesada regular que começou

em R$50mil e chegou a R$150mil, no período entre 2007 e 2014;

De fato, além do escritório no Leblon,  GEORGES SADALA possui,

há longa data, diversas empresas no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca, no Rio de

Janeiro  (Av.  das  Américas,  nº  500),  conforme  informações  da  Receita  Federal,

constantes na IPEI RJ 20170048:
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O depoimento do colaborador CARLOS MIRANDA, em conjunto com

as demais provas dos autos, não deixa dúvidas de que GEORGES SADALA realizava

pagamentos  de  propina  sistemáticos  à  organização  criminosa  liderada  por  SÉRGIO

CABRAL, fazendo parte de seu núcleo econômico, conforme exposto ao final.
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3.1.4.  LIGAÇÕES  TELEFÔNICAS  ENTRE  GEORGES  SADALA,  HUDSON  BRAGA,

LUIZ CARLOS BEZERRA, SÉRGIO CABRAL E WILSON CARLOS

A  corroborar  o  teor  do  interrogatório  judicial  e  do  depoimento

prestado por  CARLOS BEZERRA  ao MPF,  bem como o depoimento do colaborador

CARLOS  MIRANDA e  as  provas  acima,  também  estão  os  registros  de  ligações

telefônicas obtidos por meio de quebra autorizada judicialmente por esse Juízo13. 

Por  meio  do Sistema de  Investigação de  Registros  Telefônicos  e

Telemáticos  –  SITTEL,  foram  identificadas dezenas  de  ligações  telefônicas  entre

GEORGES SADALA e outros conhecidos integrantes da organização criminosa, como

HUDSON BRAGA,  CARLOS BEZERRA, SÉRGIO CABRAL, WILSON CARLOS, LUIZ

CARLOS VELLOSO, dentre outros, a revelar o intenso contato entre todos os membros

da organização criminosa (DOC. 04):

TERMINAL
ORIGINADOR

IDENTIFICAÇÃO
TERMINAL

RECEBEDOR
IDENTIFICAÇÃO DATA

552188476082 LUIZ CARLOS BEZERRA 552199449999 GEORGES SADALA RIHAN 14/12/2011 13:28

552188476082 LUIZ CARLOS BEZERRA 552199449999 GEORGES SADALA RIHAN 20/10/2012 19:54

552199854545 SUZANA NEVES 552199449999 GEORGES SADALA RIHAN 15/01/2013 10:50

552199449999 GEORGES SADALA RIHAN 552199854545 SUZANA NEVES 16/01/2013 20:25

552199854545 SUZANA NEVES 552199449999 GEORGES SADALA RIHAN 16/01/2013 20:32

552199791816 LUIZ CARLOS VELLOSO 552199449999 GEORGES SADALA RIHAN 18/04/2013 18:15

552199791816 LUIZ CARLOS VELLOSO 552199449999 GEORGES SADALA RIHAN 19/04/2013 10:34

552199449999 GEORGES SADALA RIHAN 552199791816 LUIZ CARLOS VELLOSO 19/04/2013 14:13

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5
SERGIO CABRAL 17/05/2014 19:19

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 20/05/2014 12:29

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 20/05/2014 12:45

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 20/05/2014 14:02

5521988476082 LUIZ CARLOS BEZERRA
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 03/06/2014 11:15

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552198847608

2 LUIZ CARLOS BEZERRA 03/06/2014 11:16

5521988476082 LUIZ CARLOS BEZERRA
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 03/06/2014 11:16

13 Processo nº 0506980-72.2016.4.02.5101 (Calicute) e nº 0501019-19.2017.4.02.5101 (Eficiência).
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5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199410352

5
WILSON CARLOS 01/08/2014 22:23

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199410352

5 WILSON CARLOS 01/08/2014 22:23

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199410352

5
WILSON CARLOS 02/08/2014 14:44

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199410352

5 WILSON CARLOS 02/08/2014 14:44

5521999791816 LUIZ CARLOS VELLOSO
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 11/08/2014 10:18

5521999791816 LUIZ CARLOS VELLOSO
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 11/08/2014 15:51

5521985966119 LUIZ CARLOS VELLOSO
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 13/08/2014 14:16

5521985966119 LUIZ CARLOS VELLOSO
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 13/08/2014 14:16

5521985966119 LUIZ CARLOS VELLOSO
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 13/08/2014 14:20

5521985966119 LUIZ CARLOS VELLOSO
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 13/08/2014 14:20

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 25/08/2014 09:53

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199410352

5 WILSON CARLOS 25/08/2014 15:55

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199410352

5
WILSON CARLOS 25/08/2014 15:55

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 25/08/2014 17:03

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5
SERGIO CABRAL 25/08/2014 17:04

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 25/08/2014 18:39

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 29/08/2014 17:24

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 29/08/2014 17:36

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 29/08/2014 21:51

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 30/08/2014 13:18

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 31/08/2014 13:59

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 31/08/2014 14:06

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 31/08/2014 14:19

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 31/08/2014 14:21

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 31/08/2014 17:39

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 31/08/2014 17:39
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5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 27/09/2014 19:52

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 26/10/2014 18:43

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5
SERGIO CABRAL 26/10/2014 20:45

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 26/10/2014 20:49

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 08/11/2014 18:03

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 08/11/2014 21:04

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 12/11/2014 20:20

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 12/11/2014 20:21

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 12/11/2014 20:21

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 12/11/2014 20:22

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 12/11/2014 20:51

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 04/12/2014 22:19

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 04/12/2014 22:19

5521994103525 WILSON CARLOS
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 08/12/2014 15:16

5521994103525 WILSON CARLOS
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 08/12/2014 15:16

5521994103525 WILSON CARLOS
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 10/12/2014 15:53

5521994103525 WILSON CARLOS
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 10/12/2014 15:53

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 17/12/2014 13:08

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5
SERGIO CABRAL 17/12/2014 13:08

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 17/12/2014 13:08

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 17/12/2014 14:53

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552198847608

2 LUIZ CARLOS BEZERRA 24/12/2014 12:24

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5
SERGIO CABRAL 24/12/2014 15:31

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 24/12/2014 17:12

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 28/12/2014 16:37

5521994103525 WILSON CARLOS 552199449999 GEORGES SADALA RIHAN 30/12/2014 11:45
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5521994103525 WILSON CARLOS 552199449999 GEORGES SADALA RIHAN 30/12/2014 11:45

5521994103525 WILSON CARLOS
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 30/12/2014 11:46

5521994103525 WILSON CARLOS
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 30/12/2014 11:46

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5
SERGIO CABRAL 31/12/2014 12:57

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 31/12/2014 12:58

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5
SERGIO CABRAL 25/01/2015 11:01

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 25/01/2015 18:01

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5
SERGIO CABRAL 27/01/2015 10:33

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 27/01/2015 12:14

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5
SERGIO CABRAL 27/01/2015 15:33

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 12/02/2015 11:31

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5
SERGIO CABRAL 12/02/2015 11:33

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 12/02/2015 14:22

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 12/02/2015 14:29

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 12/02/2015 14:31

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5
SERGIO CABRAL 12/02/2015 14:33

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 12/02/2015 14:33

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5
SERGIO CABRAL 12/02/2015 14:33

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 17/02/2015 20:30

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 18/02/2015 19:17

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 18/02/2015 19:20

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5
SERGIO CABRAL 03/04/2015 15:40

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 08/04/2015 13:20

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 16/04/2015 13:33

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 16/04/2015 21:54

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 16/04/2015 21:56
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5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 17/04/2015 11:47

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 19/04/2015 11:30

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 19/04/2015 21:07

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 20/04/2015 12:27

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 20/04/2015 12:32

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 20/04/2015 17:57

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 20/04/2015 18:03

5521988476082 LUIZ CARLOS BEZERRA
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 27/04/2015 12:59

552125298069 WILSON CARLOS
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 27/04/2015 13:16

552125298069 WILSON CARLOS
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 27/04/2015 13:16

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552198847608

2
LUIZ CARLOS BEZERRA 27/04/2015 15:47

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199410352

5 WILSON CARLOS 30/04/2015 12:35

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199410352

5
WILSON CARLOS 30/04/2015 12:35

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552198847608

2 LUIZ CARLOS BEZERRA 06/05/2015 18:27

5521994103525 WILSON CARLOS
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 12/08/2015 13:48

5521994103525 WILSON CARLOS
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 12/08/2015 13:48

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199410352

5
WILSON CARLOS 12/08/2015 13:49

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199410352

5 WILSON CARLOS 12/08/2015 13:49

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 21/08/2015 13:38

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 14/09/2015 10:47

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 15/10/2015 12:36

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 15/10/2015 13:19

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 15/10/2015 13:23

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 15/10/2015 13:36

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 15/10/2015 13:36

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 15/10/2015 14:19
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5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 15/10/2015 21:27

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 17/10/2015 22:01

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 18/10/2015 12:23

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 26/10/2015 22:03

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5
SERGIO CABRAL 30/10/2015 21:28

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 15/11/2015 21:28

5521998080889 MAURICIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 21/11/2015 00:39

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199410352

5 WILSON CARLOS 25/11/2015 17:57

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199410352

5
WILSON CARLOS 25/11/2015 17:57

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 27/01/2016 10:32

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 20/02/2016 20:18

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN
20/02/2016 20:19

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5
SERGIO CABRAL 20/02/2016 20:20

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 20/02/2016 20:24

5521979541212 HUDSON BRAGA
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 02/03/2016 10:45

5521979541212 HUDSON BRAGA
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 02/03/2016 11:40

5521979541212 HUDSON BRAGA
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 07/03/2016 15:05

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199410352

5 WILSON CARLOS 25/03/2016 14:43

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199410352

5
WILSON CARLOS 25/03/2016 14:43

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199410352

5 WILSON CARLOS 26/03/2016 13:15

5521999449999 GEORGES SADALA RIHAN
552199410352

5
WILSON CARLOS 26/03/2016 13:15

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 15/04/2016 18:47

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 15/04/2016 18:47

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9 GEORGES SADALA RIHAN 15/04/2016 22:47

5521997233315 SERGIO CABRAL
552199944999

9
GEORGES SADALA RIHAN 15/04/2016 22:49

552197233315 SERGIO CABRAL 552178369335 GEORGES SADALA RIHAN 29/06/2013 16:55
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5521978369335 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5
SERGIO CABRAL 12/05/2014 20:26

552178369335 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5 SERGIO CABRAL 12/05/2014 20:27

552178369335 GEORGES SADALA RIHAN
552199723331

5
SERGIO CABRAL 16/05/2014 23:33

5521997233315 SERGIO CABRAL 552178369335 GEORGES SADALA RIHAN 17/05/2014 15:16

5521997233315 SERGIO CABRAL 552178369335 GEORGES SADALA RIHAN 17/05/2014 18:56

5521997233315 SERGIO CABRAL 552178369335 GEORGES SADALA RIHAN 18/05/2014 11:03

5521997233315 SERGIO CABRAL 552178369335 GEORGES SADALA RIHAN 12/11/2014 17:49

5521997233315 SERGIO CABRAL 552178369335 GEORGES SADALA RIHAN 04/12/2014 22:18

5521997233315 SERGIO CABRAL 552178369335 GEORGES SADALA RIHAN 28/12/2014 16:37

5521979541212 HUDSON BRAGA 552178369335 GEORGES SADALA RIHAN 02/03/2016 10:46

5521979541212 HUDSON BRAGA 552178369335 GEORGES SADALA RIHAN 02/03/2016 11:40

No período verificado,  GEORGES SADALA recebeu as seguintes

chamadas telefônicas de membros da organização criminosa:

QUANTIDADE INTERLOCUTOR

65 Sérgio Cabral

12 Wilson Carlos 

05 Carlos Bezerra

05 Hudson Braga

08 Luiz Carlos Velloso

No mesmo período, realizou as seguintes chamadas:

QUANTIDADE INTERLOCUTOR

36 Sérgio Cabral

16 Wilson Carlos 
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04 Carlos Bezerra

01 Luiz Carlos Velloso

Graficamente,  assim pode ser  ilustrada  a  quantidade de ligações

telefônicas entre GEORGES SADALA e os integrantes da organização criminosa14:

Digno  de  registro  é  a  quantidade  expressiva  de  chamadas  entre

GEORGES  SADALA,  SÉRGIO  CABRAL e  WILSON  CARLOS,  a  evidenciar  o

relacionamento estreito e direto existente entre o empresário contratado pelo Estado do

Rio de Janeiro e a CÚPULA  do Poder Executivo Estadual, quais sejam o Governador e

o Secretário de Governo.

As periódicas ligações, somadas aos inúmeros elementos de prova

aqui arrolados, apresentam suficientes indícios para embasar a presente denúncia. Com

efeito, GEORGES SADALA é mais um elemento da teia criminosa formada no Estado do

14 Apesar  de  ilustrativo,  o  citado  gráfico  encontra-se  subdimensionado,  pois  refere-se  apenas às
chamadas telefônicas,  sendo certo  que a organização criminosa fazia uso de sofisticadas técnicas de
criptografia para se comunicar (aplicativos Wickr, Confide etc), conforme já demonstrado em outras fases
das operações. 
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Rio de Janeiro para satisfação corrupta dos membros que compunham a organização, a

qual tem sido desmantelada, pouco a pouco. 

3.1.5. INFORMAÇÃO DE PESQUISA E INVESTIGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL (IPEI

RJ20170048)

Somando-se  a  tudo  o  que  já  foi  apresentado, com  base  nas

informações  obtidas  por  meio  da  quebra  fiscal  e  bancária  do  denunciado  (medida

cautelar  nº  0504260-98.2017.4.02.5101),  foi  elaborada  a  Informação  de  Pesquisa  e

Investigação da Receita Federal (IPEI) RJ20170048 (DOC. 05), que apresenta extensa

análise fiscal de GEORGES SADALA e de 13 (treze) pessoas jurídicas a ele vinculadas:

1. CGH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (17.789.684/0001-55)

2. EGEKKE PATRIMONIAL, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME (07.135.446/0001-

72)

3. GELPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (09.242.169/0001-22)

4. GEMAP DO RIO DE JANEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA (11.070.073/0001-76)

5. GGS EMPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (13.115.816/0001-02)

6. GRM  CONSULTORIA  TRIBUTÁRIA  E  INFORMAÇÕES  CADASTRAIS  LTDA  –  ME

(08.989.209/0001-31)

7. IPANEMABRIC PARTICIPAÇÕES LTDA (18.909.678/0001-57)

8. PORTOBRIC PARTICIPAÇÕES LTDA (17.330.482/0001-40)

9. LAVORO FACTORING S/A (03.233.179/0001-15)

10. SADALA VIAGENS E TURISMO LTDA  (09.585.263/0001-84) 

11. FORTEC KA COBRANÇAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (14.651.544/0001-28)

12. LEBLON PATRIMONIAL LTDA (20.415.530/0001-08)
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13. MULTIPLA ASSET MANAGEMENT LTDA (13.582.790/0001-02)

Resumidamente,  as  informações  colhidas  pela  Receita  Federal

confirmam  os  expressivos  valores  recebidos  pelo  empresário  nos  contratos  com  o

Estado do Rio de Janeiro e o seu enriquecimento vertiginoso no período do governo de

SÉRGIO CABRAL. Além disso, as inconsistências demonstram movimentação financeira

e distribuição de lucros incompatíveis com as receitas declaradas por diversas empresas

de  GEORGES SADALA,  a  demonstrar  a  facilidade  para  a  geração  de  dinheiro  em

espécie e alimentação de suas atividades relacionadas à organização criminosa.

O exame de suas declarações de renda a partir de 2007, início de

mandato  do  ex-governador  SÉRGIO  CABRAL,  demonstra  o  aumento  brutal  dos

rendimentos declarados por  GEORGES SADALA, que SALTARAM DE R$ 386.659,46,

EM 2007, CHEGANDO A QUASE R$ 10 MILHÕES EM 2012, reduzindo drasticamente

em 2016, para apenas R$ 186.500,00, conforme tabela elaborada pela Receita Federal:

Outrossim, a análise da evolução patrimonial de GEORGES

SADALA evidencia  que,  justamente  durante  o  mandato  do  ex-governador  SÉRGIO

CABRAL,  o investigado teve um vertiginoso aumento dos bens e direitos declarados,

saltando de  R$ 1.414.369,57  (um milhão quatrocentos e quatorze mil  trezentos e
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sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), em 2007, para R$ 35.662.925,49

(trinta e cinco milhões seiscentos e sessenta e dois mil novecentos e vinte e cinco

reais e quarenta e nove centavos), em 2016:

Por  sua  vez,  a  empresa  GELPAR  EMPREENDIMENTOS  E

PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 09.242.169/0001-22), foi constituída em 2007 e integrada

por  GEORGES SADALA até o ano de 2014,  quando foi  transformada em sociedade

anônima fechada com o nome EBIG EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA E

GESTÃO S/A.  Esta  última  foi  incorporada,  em 2016,  pela  empresa  SHOPPING DO

CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S/A (CNPJ 07.917.303/0001-12).

Como detalhado pela Receita Federal, a empresa GELPAR passou a

integrar os Consórcios AGILIZA RIO (CNPJ 10.539.892/0001-57), a partir de 2008, e RIO

CIDADÃO (CNPJ 12.971.732/0001-08), a partir de 2010.

Assim, declarou em DIRF, como rendimentos recebidos em razão de

prestação de serviços para terceiros, os seguintes valores:
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Chama  a  atenção,  na  tabela  acima,  os  expressivos  montantes

recebidos diretamente pela GELPAR da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO – JUCERJA, a título de prestação de serviços, nos anos de 2009 a 2013, os

quais  somam  a  impressionante  cifra  de  R$  32.412.276,06  (trinta  e  dois  milhões

quatrocentos e doze mil duzentos e setenta e seis reais e seis centavos).

A  Receita  Federal  destacou  que  no  ano  de  2010,  a  empresa

GELPAR EMPREENDIMENTOS realizou distribuição de lucros a GEORGES SADALA no

valor  de  R$  3.644.060,70,  aproximadamente  o  DOBRO  do  patamar  máximo  de

distribuições de lucros passível de distribuição pela legislação tributária, veja-se:
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Também  causa  estranheza  o  fato  de  a  GELPAR  não  ter

funcionários  cadastrados  em  vários  anos  em  que  recebeu  pagamentos  por

serviços prestados,  especialmente porque se trata de empresa cuja atividade é

fornecimento e gestão de mão de obra para terceiros. 

Com  efeito,  apesar  de  a  Junta  Comercial  do  Estado  do  Rio  de

Janeiro ter sido a principal fonte pagadora da GELPAR nos anos de  2009 a 2013, a

empresa não possuía empregados cadastrados a partir de 2011:

Em suma, a análise das informações fiscais de GEORGES SADALA

demonstrou que o empresário experimentou acréscimo patrimonial vertiginoso entre os

anos de 2007 a 2014, período do governo de  SÉRGIO CABRAL, sendo que uma das

suas principais empresas, a GELPAR teve como principal fonte pagadora, nos anos de

2009 a 2013, justamente a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.
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3.1.6.  CONTRATOS  ADMINISTRATIVOS  FIRMADOS  PELO  ESTADO  DO  RIO  DE

JANEIRO  COM  A EMPRESA  GELPAR  EMPREENDIMENTOS  E  PARTICIPAÇÕES

LTDA.

Conforme dados da Receita Federal, GEORGES SADALA constituiu

a  empresa  GELPAR  EMPREENDIMENTOS  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA  (CNPJ

09.242.169/0001-22) no ano de 2007, tendo permanecido em seu quadro societário até

setembro de 2014:

Ainda segundo informações da Receita Federal, a empresa GELPAR

passou a integrar os Consórcios AGILIZA RIO (CNPJ 10.539.892/0001-57), a partir de

2008,  e  RIO CIDADÃO (CNPJ 12.971.732/0001-08),  a  partir  de  2010,  no curso dos

mandatos de SÉRGIO CABRAL como Governador do Estado do Rio de Janeiro:
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As informações constantes no Portal da Transparência do Estado do

Rio de Janeiro permitem concluir que, entre os anos de 2009 e 2015, o CONSÓRCIO

AGILIZA RIO recebeu mais de R$ 130 milhões dos cofres estaduais:
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Já o consórcio RIO CIDADÃO recebeu,  a partir  do ano de 2013,

repasses de mais de R$ 43 milhões do Estado do Rio de Janeiro:

Por outro lado, os dados alcançados com o afastamento dos sigilos

bancário e fiscal comprovam que apenas a empresa GELPAR, uma das consorciadas,

recebeu  da  Junta  Comercial  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  –  JUCERJA,  autarquia

integrante da Administração indireta estadual15,  o valor de  R$ 32.412.276,06 (trinta e

dois  milhões  quatrocentos  e  doze  mil  duzentos  e  setenta  e  seis  reais  e  seis

centavos), entre os anos de 2009 a 2013.

As provas colhidas até o momento são inquestionáveis quanto ao

pagamento de valores ilícitos pelo denunciado  GEORGES SADALA ao Ex-Governador

SÉRGIO CABRAL e ao ex-Secretário de Estado de Governo  WILSON CARLOS,  por

intermédio  dos operadores  financeiros  CARLOS MIRANDA e  CARLOS BEZERRA,  a

15 De acordo com a Lei nº 1289, de 12 de abril de 1988:  Art. 1º - Fica a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro -
JUCERJA transformada em Autarquia, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira,
sede e  foro  na capital  do  estado,  com jurisdição em todo o  Território  Estadual,  observado,  quanto  à sua organização e
funcionamento, o que dispõe a Lei Federal nº 4.726, de 13 de julho de 1965, e legislação complementar. Parágrafo único - À
JUCERJA é administrativamente subordinada à Secretaria de Estado de Industria e do Comercio e Tecnicamente ao
Ministério da Indústria e do Comercio, na forma da legislação pertinente.
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justificar tal favorecimento das empresas de  SADALA, as quais, como visto, possuíam

como principal fonte de renda os valores pagos pelos cofres públicos do Estado do Rio

de Janeiro.

Verifica-se, portanto, que o ex-governador  SÉRGIO CABRAL levou

para outros contratos mantidos com o Estado do Rio de Janeiro,  no caso da presente

denúncia  aqueles  referentes  à    prestação  de serviços  especializados relacionados  ao

programa Rio Poupa Tempo, o mesmo esquema de oferecimento  de facilitações em

troca  de  propina,  até  então,  implementado  nos  setores  de  construção  civil,  saúde,

transportes públicos e serviços especializados.

3.2.  A PROPINA E  SUA POTENCIAL  INFLUÊNCIA NO  EXERCÍCIO  DA FUNÇÃO

PÚBLICA: CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO

Ainda que se depreenda da narrativa acusatória que os repasses de

propina à organização criminosa tinham como contraprestação a prática de atos de ofício

do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  direcionados  a  favorecer  as  empresas  de  GEORGES

SADALA,  é certo que os crimes de corrupção são de natureza formal e,  portanto,  a

eventual  prática,  pelo  funcionário  público,  do  ato  de  ofício  viciado  –  assim  como  o

retardamento ou omissão igualmente viciadas – não é elementar típica dos crimes em

tela, mas apenas de suas causas de aumento de pena (§ 1º do art. 317 e parágrafo

único do art. 333 do Código Penal).

Com efeito,  a  tipificação  penal  dos  crimes  de  corrupção  tutela  a

Administração  Pública,  em  especial  nos  aspectos  de  moralidade  e  probidade,  ao

proscrever  as  condutas  que  visem  sujeitar  o  exercício  de  uma  função  pública  a

interesses  privados.  As  condutas criminalizadas  são,  para  o  funcionário  público

corrompido,  solicitar,  receber  ou  aceitar  promessa  de  vantagem  indevida;  e,  para  o

terceiro corruptor, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. 

Em ambos os casos há, ainda, a presença de elementos típicos que

traduzem a ideia de troca, transação ou comércio da função pública. As ações típicas
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(solicitar,  receber,  aceitar,  oferecer,  prometer)  recaem  sobre  um  objeto  –  vantagem

indevida  –  que  deve  ser  entendido  pelos  agentes  como  a  contraprestação  de  uma

conduta do funcionário público praticada ou omitida em desconformidade, no mínimo,

com o princípio da impessoalidade. No tipo da corrupção passiva, a relação de troca está

expressa  na  presença  da  elementar  subjetiva  “em  razão  [da  função  pública]”  e,  na

corrupção ativa,  há previsão do especial  fim  de agir  “para determinar  [o  funcionário

público] a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”.

Assim como não é necessária a prática/omissão do ato de ofício

viciado para a perfectibilização dos tipos penais de corrupção, tampouco é imprescindível

para a configuração dos delitos em tela que os atos de ofício do funcionário público

sejam descritos de forma pormenorizada se o comércio da função pública possui,  no

caso concreto, contornos genéricos, o que se apresenta especialmente na hipótese da

organização  criminosa  comandada  por  SÉRGIO  CABRAL,  na  qual  empresários

pagavam  mesadas  para  terem  benefícios  variados  durante  a  condução  da  máquina

pública  e  dos contratos  administrativos.  Os milionários  valores  recolhidos  a  título  de

propina  eram distribuídos  entre  os  demais  integrantes  da  organização  criminosa,  tal

como WILSON CARLOS, então Secretário de Governo.

Tais atos já foram demonstrados e denunciados em diversas ações

penais em trâmite perante a 7º Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de

Janeiro,  a  exemplo  dos processos de autos  n.º  0504113-72.2017.4.02.5101 (Carioca

Engenharia); n.º 0504938-16.2017.4.02.5101 (Operação Ratatouille - Marco Antonio de

Luca);  n.º  0503870-31.2017.4.02.5101  (Operação  Fatura  Exposta  -  Miguel  Iskin  e

Gustavo  Estelita);  n.º  0507524-26.2017.4.02.5101  (Operação  Unfair  Play  –  Arthur

Menezes  Soares  Filho);  n.º  0505914-23.2017.4.02.5101  e  n.º  0505915-

08.2017.4.02.5101 (Operação Ponto Final – Fetranspor). 

O Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de sedimentar esse

posicionamento no recente julgamento da Ação Penal 470 (CASO MENSALÃO), no que

toca à tese da prescindibilidade de individualização de atos  de ofício nos crimes de

corrupção.
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A Ministra Rosa Weber abordou o tema de forma breve mas com

indiscutível clareza:

“A indicação do ato  de ofício  não integra  o tipo  legal  da corrupção
passiva. Basta que o agente público que recebe a vantagem indevida
tenha o poder de praticar atos de ofício para que se possa consumar
o crime do artigo 317 do Código Penal. Se provada a prática do ato,
tipifica-se a hipótese de incidência do § 2º do artigo 317, aumentando-
se a pena.” (fls. 1099 do acórdão – grifos no original)

Em seguida, o Ministro Luiz Fux, ao apreciar a questão, concluiu que

a mens legis da norma do art. 317 do Código Penal é a repressão à influência indevida

no exercício de função pública. A conduta tipificada na lei fica configurada quando há

vantagem indevida (solicitada, recebida ou meramente prometida), em contraprestação à

influência  no  desempenho  de  função  pública,  ainda  que  tal  influência  não  esteja

materializada, de início, em um ato de ofício concreto:

“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  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.
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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 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.
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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
majorante, prevista no § 2º do art.  317 do Código Penal.” (fls.
1521/1529 do Acórdão – grifos nossos)

No mesmo sentido,  o voto do Relator,  Ministro Joaquim Barbosa,

admite  que  mesmo  na  hipótese  em  que  a  vantagem  indevida  tenha  como

contraprestação atos de ofício genéricos – relacionados,  por óbvio,  às atribuições do

agente público corrompido – fica configurado o crime de corrupção passiva:

“Quanto  ao  ato  de  ofício  oferecido  pelos  parlamentares,  cito,
inicialmente, a doutrina de Juarez Cirino dos Santos, relativamente
aos  elementos normativos do tipo penal, com apoio em notável
produção  científica  sobre  a  matéria  (Jescheck,  Wessels,  Welzel,
Roxin, Mezger, Maurach):
 
'A delimitação do objeto do conhecimento – portanto, do alcance do
dolo – requer alguns esclarecimentos: a) os elementos descritivos
do  tipo  legal  (homem,  coisa,  etc.),  existentes  como  realidades
concretas perceptíveis pelos sentidos, devem ser representados na
forma de sua existência natural; b) os elementos normativos do tipo
legal  (coisa  alheia,  documento  etc.),  existentes  como  conceitos
jurídicos  empregados  pelo  legislador,  devem  ser representados
conforme  seu  significado  comum,  segundo  uma  valoração
paralela ao nível do leigo – e não no sentido da definição jurídica
respectiva, porque, então, somente juristas seriam capazes de dolo.'

Assim, como elemento normativo do tipo, o “ato de ofício” deve ser
representado no sentido comum, como o representam os leigos, e
não em sentido técnico-jurídico.

No caso, é evidente que a prática de ato de ofício por parlamentares
envolvia todas as suas atribuições na Câmara dos Deputados, no
exercício da função parlamentar, em especial o voto e a orientação
de voto em prol do interesse dos acusados de corrupção ativa.”
(fls. 3679/3680 do Acórdão – grifos no original)
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O  voto  do  Ministro  Ayres  Britto  segue  a  mesma  linha  de

entendimento e admite a corrupção passiva quando a vantagem indevida é relacionada

ao plexo de atribuições do agente público corrompido, e não necessariamente a um ato

de ofício previamente determinado:

“À  derradeira,  quanto  à  elementar  normativa  do  tipo  penal  de
corrupção passiva, averbo que o ato de ofício visado pela corrupção
tanto pode ser lícito quanto ilícito. No caso,  a denúncia enxergou
no apoio político do PL ao Governo Federal a contraprestação
ao recebimento da vantagem indevida. Ou seja,  o ato de ofício
pretendido pela corrupção se insere na atividade parlamentar
cotidiana, integrando o plexo de atribuições inerentes à função
exercida  pelos  parlamentares.  Sendo  certo  que,  conforme  já
consignado diversas vezes,  não se exige para  a consumação do
delito  a  efetiva  realização  de  atos  funcionais  pelo  agente
corrompido.” (fls. 4529 do Acórdão – grifos nossos)

Ao final, o próprio Revisor, Ministro Ricardo Lewandowski, ressalvou

seu posicionamento pessoal contrário, mas, analisando os votos dos demais membros

da Corte, curvou-se ao entendimento da maioria, concluindo:

“O Plenário desta Corte, todavia, por sua douta maioria, ao apreciar
a mesma matéria nesta AP 470,  externou um entendimento mais
abrangente, assentando ser suficiente, para a configuração do tipo
previsto  no  art.  317  do  Código  Penal  o  mero  recebimento  de
vantagem  indevida,  por  funcionário  público,  dispensando-se  a
precisa identificação do ato de ofício. E mais: dispensou, também, a
necessidade  de  indicação  da  relação  entre  o  recebimento  da
vantagem  por  parte  do  servidor  e  a  prática  de  determinado  ato
funcional. 

Basta,  pois,  segundo  entende  a  Corte,  para  a  caracterização  do
delito de corrupção passiva,  que se demonstre o recebimento de
vantagem  indevida,  subentendendo-se  a  possibilidade  ou  a
perspectiva  da  prática  de  um  ato  comissivo  ou  omissivo,  não
identificado, presente ou futuro, atual ou potencial, desde que este
esteja na esfera de atribuições do funcionário público.” (fls. 3729 do
Acórdão)

Como se vê, o denunciado SÉRGIO CABRAL,  no exercício do seu

mandato como governador do Estado do Rio de Janeiro, solicitou, aceitou promessa e
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efetivamente recebeu vantagem indevida para exercer o seu cargo com especial atenção

para os interesses privados do denunciado   GEORGES SADALA  .

Estão plenamente configurados os crimes de corrupção passiva e

ativa porquanto resta claro que o conjunto de funções exercido pelo agente público em

questão está relacionado com os interesses privados na área de prestação de serviços

especializados  relacionados  ao  programa  Rio  Poupa  Tempo,  no  Estado  do  Rio  de

Janeiro, isto é, pode-se aferir extreme de dúvidas a relação de mercancia que tem por

objeto  a  função  pública  exercida  pela  então  maior  autoridade  do  Poder  Executivo

estadual.

O comércio da função pública está caracterizado ainda que os atos

de ofício  não estejam concretamente  delimitados.  Assim,  a  relação genérica  entre  a

vantagem  indevida  e  as  atribuições  do  funcionário  público  não  é  óbice  para  a

configuração dos crimes de corrupção ativa e passiva.

3.3. DA RAMIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SÉRGIO CABRAL NOS

CONTRATOS  FIRMADOS  COM  O  ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO  NA ÁREA DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS AO PROGRAMA

RIO POUPA TEMPO (FATO 2)

Pelo menos entre  o período de 1º de janeiro de 200716 a 23 de

novembro de 201717, o empresário GEORGES SADALA, além de outras pessoas (ou já

denunciadas  por  integrarem  a  mesma  organização  criminosa,  ou  ainda  a  serem

processadas),  de modo consciente,  voluntário,  estável  e em comunhão de vontades,

promoveu,  constituiu,  financiou e integrou,  pessoalmente,  uma organização criminosa

que tinha por finalidade, entre outros delitos, a prática de crimes de corrupção ativa e

16 Data do início do mandato de SÉRGIO CABRAL no governo do Estado do Rio de Janeiro.
17 Data da deflagração da Operação “C’est fini” com a prisão do empresário GEORGES SADALA, dentre 
outros.
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passiva, fraude às licitações e cartel em detrimento do ESTADO DO RIO DE JANEIRO,

bem como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes.

Com  efeito,  agindo  de  forma  estruturalmente  ordenada,

caracterizada  pela  divisão  formal  de  tarefas  e  com  o  objetivo  de  obter,  direta  e

indiretamente,  vantagem indevida derivada dos crimes de corrupção ativa,  corrupção

passiva  e  lavagem  de  dinheiro,  o  denunciado  acima  referido  integrou  organização

criminosa  que  estava  estruturada  da  maneira  a  seguir  sintetizada,  tendo  em

consideração as descrições fáticas até aqui realizadas.

A  presente  denúncia  engloba,  portanto,  parte  da  atividade  da

organização criminosa liderada pelo ex-governador SÉRGIO CABRAL, responsável pela

prática de atos de corrupção envolvendo também as contratações na área de prestação

de serviços especializados relacionados ao programa Rio Poupa Tempo, no Estado do

Rio de Janeiro.

Nos mesmos moldes existentes em relação às demais organizações

criminosas  investigadas  pela  Operação  Lava  Jato,  a  sua  estruturação  e  divisão  de

tarefas em quatro núcleos básicos:  a) o  núcleo econômico, formado por executivo da

empresa contratada para o fornecimento de alimentação e serviços especializados ao

Governo do Estado do Rio de Janeiro. O denunciado GEORGES SADALA integra este

núcleo,  conforme  detalhadamente  descrito  acima.  b) o  núcleo  administrativo,

composto por  gestores  públicos do Governo do ESTADO DO RIO DE JANEIRO,  os

quais solicitaram e administraram o recebimento das vantagens indevidas pagas pelas

empresas, no caso dos autos,  WILSON CARLOS, então Secretário de Governo,  c)  o

núcleo financeiro operacional, formado por responsáveis pelo recebimento e repasse

das vantagens indevidas. O denunciado CARLOS BEZERRA e o colaborador CARLOS

MIRANDA integram este núcleo. d) o núcleo político, formado pelo líder da organização

criminosa, o ex-governador SÉRGIO CABRAL.

A narrativa é clara e demonstra que  GEORGES SADALA é figura

central  do  braço  empresarial  da  organização  criminosa,  transitando  e  possuindo
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intimidade  com  diversos  de  seus  integrantes.  Sócio-administrador  da  GELPAR

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,  uma das maiores contratadas pelo

Estado do Rio  de Janeiro  para  operacionalização e  gestão do programa Rio  Poupa

Tempo, cabia  a  este  denunciado  organizar  o  pagamento  de  valores  de  propina  a

SÉRGIO  CABRAL e  WILSON  CARLOS,  por  intermédio  de  entregas  ao  operador

financeiro CARLOS BEZERRA, como fartamente provado acima.

Mais do que isso, a análise dos registros telefônicos de GEORGES

SADALA revelou contato frequente com diversos integrantes da organização criminosa,

tais como WILSON CARLOS18,  LUIZ CARLOS BEZERRA19, HUDSON BRAGA20, LUIZ

CARLOS VELLOSO21 e, principalmente, como o líder da organização criminosa e então

chefe do Poder Executivo Estadual, SÉRGIO CABRAL.

Ademais,  por  meio  da  quebra  telemática  autorizada  judicialmente

(processo nº 0502479-41.2017.4.02.5101), foi obtida a lista de contatos do celular de

SÉRGIO  CÔRTES,  Ex-Secretário  Estadual  de  Saúde  e  Defesa  Civil,  membro  da

organização  criminosa  de  SÉRGIO  CABRAL  e  denunciado  na  operação  “FATURA

EXPOSTA”. 

Dentre os contatos, consta o nome de “GE”, titular do terminal (021)

9944-9999, sabidamente de GEORGES SADALA, conforme figura abaixo:

18 Ex-Secretário de Estado de Governo de SÉRGIO CABRAL, condenado na ação penal nº 0509503-
57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute) e responde a diversas outras ações penais neste Juízo.
19 Operador financeiro da organização criminosa, condenado nas ações penais nº 0509503-
57.2016.4.02.5101 e nº 0504446-24.2017.4.02.5101.
20 Ex-Secretário de Estado de Obras de SÉRGIO CABRAL, condenado na ação penal nº 0509503-
57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute) e responde a diversas outras ações penais neste Juízo.
21 Ex-subsecretário de Transportes de SÉRGIO CABRAL, respondendo às ações penais nº 0504113-
72.2017.4.02.5101 e nº 0104011-18.2017.4.02.5101.
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Também  por  meio  de  quebra  telemática  autorizada  judicialmente

(processo nº 0506602-19.2016.4.02.5101), foi obtida a agenda telefônica de HUDSON

BRAGA,  Ex-Secretário  Estadual  de  Obras,  membro  da  organização  criminosa

sentenciado  na  Operação  “CALICUTE”.  Nela,  constam  os  seguintes  telefones  como

sendo de “GÊ SADALA”: (21) xxxxxxx, (21) xxxxxx e (21) xxxxxxx:
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Os vínculos de GEORGES SADALA com outro personagem central

da  organização  criminosa  foram  revelados  a  partir  do  material  apreendido  em  sua

residência na deflagração da Operação C’est Fini. No aparelho celular do empresário22,

foi  possível  identificar  o  contato  do  ex-Secretário  da  Casa  Civil  REGIS  FICHTNER,

constando o sinal “x” em vermelho, a demonstrar que o contato havia sido apagado pelo

denunciado:

22 Item 01 do Auto de Apreensão nº 610/2017, de 23/11/2017 – iPhone 7 Plus – autos da busca e 
apreensão nº 0509154-20.2017.4.02.5101.
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O ex-Secretário da Casa Civil REGIS FICHTNER também teve sua

prisão cumprida na deflagração da Operação C'Est  Fini,  em 23/11/2017.  O aparelho

celular apreendido com REGIS FICHTNER (nos autos da medida de busca e apreensão

nº 0205067-94.2017.4.02.5101) também continha o contato do empresário  GEORGES

SADALA:

Além disso,  a análise dos dados extraídos do aparelho telefônico

utilizado por GEORGES SADALA no momento de sua prisão, em 23/11/2017, revelou o
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seu relacionamento com diversos integrantes da organização criminosa, bem como com

pessoas próximas a esse núcleo, muitos dos contatos já apagados pelo usuário: 

Contato de  PIERRE CANTELMO23, agente de viagens
que fornecia passagens aéreas e pacotes por meio de
pagamentos em espécie, conforme denunciado na ação
penal Operação Eficiência – contato apagado no celular
de GEORGES SADALA:

Contato “Escritório Ancelmo” com número telefônico de
CARLOS  JARDIM  BORGES,  do  Resort  Portobelo,
condenado por lavagem de dinheiro nos autos da ação
penal  nº  0509503-57.2016.4.02.5101(Operação
Calicute)  –  contato apagado no celular  de  GEORGES
SADALA:

Contato  de  FLÁVIO  WERNECK,  empreiteiro  da
construtora  FW  ENGENHARIA,  que  responde  à  ação
penal  nº  0504466-15.2017.4.02.5101,  por  lavagem de

Contato de MAURÍCIO CABRAL, irmão do ex-Governador
SÉRGIO CABRAL, que também responde à ação penal nº
0504466-15.2017.4.02.5101, por lavagem de dinheiro para

23 Mesmo número telefônico do contato de PIERRE CANTELMO constante nas agendas telefônicas de 
Carlos Miranda e Hudson Braga, obtidas a partir de quebra telemática no processo nº 0506602-
19.2016.4.02.5101.
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dinheiro  para  a  organização  criminosa  –  contato  no
celular de GEORGES SADALA:

a organização criminosa – contato apagado do celular de
GEORGES SADALA:

Contato do empresário  MIGUEL ISKIN, que responde por
corrupção,  organização criminosa e obstrução de  justiça

Contato do empresário MARCO ANTÔNIO DE LUCA, que
responde por crimes de corrupção, organização criminosa
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nas  ações  penais  nº  0503870-31.2017.4.02.5101  e  nº
0503608-81.2017.4.02.5101 (Operação Fatura Exposta) –
contato no celular de GEORGES SADALA:

e  lavagem  de  dinheiro  na  ação  penal  nº  0504938-
16.2017.4.02.5101  (Operação  Ratatouille)  –  contato
apagado no celular de GEORGES SADALA:
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Contato de LUIZ CARLOS VELLOSO, ex-Subsecretário de
Transportes,  que  responde  por  crimes  de  corrupção,
organização criminosa e lavagem de dinheiro nas ações
penais  nº  0504113-72.2017.4.02.5101  e  nº  0104011-
18.2017.4.02.5101:

Contato de WILSON CARLOS, ex-Secretário de Estado de
Governo, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e
organização  criminosa  na  ação  penal  nº  0509503-
57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute):

A proximidade e relação de intimidade entre GEORGES SADALA e

os  conhecidos  integrantes  da  organização  criminosa  SÉRGIO  CORTES,  ARTHUR

SOARES (REI ARTHUR)24, REGIS FICHTNER e o próprio  SÉRGIO CABRAL também

restou evidenciada pelos diversos cartões de felicitações pessoais encaminhados por

esses a GEORGES SADALA por ocasião de seu casamento em dezembro de 2007, os

quais foram apreendidos nas buscas realizadas em sua residência (DOC. 06).

24 Empresário denunciado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa nas ações penais 
nº 0507524-26.2017.4.02.5101 (Operação Unfair Play) e nº 0196181-09.2017.4.02.5101 (Operação Unfair 
Play 2).
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Não bastasse, na quebra telemática, obtida judicialmente no bojo do

processo  nº  0504261-83.2017.4.02.5101, dessa  7a.  Vara  Federal  Criminal,  foram

encontradas mensagens na caixa  de e-mail  de GEORGES SADALA,  que revelam o

grau de deferência do empresário ao ex-Governador SÉRGIO CABRAL (DOC. 07):

O  diálogo  de  GEORGES  SADALA com  amigos  se  referia  à

organização  de  evento  de  confraternização,  chamado  de  “confraria”,  que  estava

agendado para o dia 17/11/2016. Ocorre que essa foi justamente a data de deflagração

da Operação Calicute, com a prisão de SÉRGIO CABRAL e vários outros integrantes da

organização  criminosa.  Assim,  às  9:26h  da  manhã,  GEORGES  SADALA mandou  a

mensagem para os amigos, afirmando que o “Rio está de LUTO” e cancelando o evento,

por considerar “inoportuno confraternizarmos num clima desse”.

Cabe ressaltar que a relação muito próxima com SÉRGIO CABRAL

vai  além, sendo  os  denunciados  vizinhos  no  condomínio  Portobello,  localizado  em

Mangaratiba.  Frise-se  que  igualmente  possuem  casa  no  aludido  condomínio  outros

integrantes  da  organização  criminosa  que  fazem  parte  do  esquema  de  corrupção

capitaneado pelo  ex-governador,  tais  como  SÉRGIO CÔRTES e  WILSON CARLOS,

além de FERNANDO CAVENDISH, ex-dono da Delta Construções:
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Mas não  é  só.  GEORGES SADALA  é  um  dos  empresários  que

esteve em Paris, convidado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, para a cerimônia

de entrega da medalha de honra da Legião D’Honneur, concedida pelo Senado francês

ao ex-governador, e para o lançamento do Guia Michelin Rio de Janeiro

Com  efeito,  em  pesquisa  em  rede  aberta25,  constata-se  que

GEORGES SADALA era um dos participantes do jantar no hotel Ritz, em Paris, corrido

em 2009, onde secretários da alta cúpula do governo, alguns, inclusive, já denunciados

perante  esse  d.  Juízo,  e  empresários  foram  fotografados  usando  guardanapos  na

cabeça e dançando, episódio conhecido com a “Farra dos Guardanapo”:

25https://extra.globo.com/noticias/rio/viagens-luxuosas-amizades-suspeitas-guardanapos-os-escandalos-do-
governo-cabral-20477390.html 
http://revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2012/04/garotinho-divulga-fotos-de-cabral-dancando-com-
cavendish.html
http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/a-lista-de-fachin-ofuscou-a-agonia-da-turma-do-guardanapo/
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http://revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2012/04/garotinho-divulga-fotos-de-cabral-dancando-com-cavendish.html
http://revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2012/04/garotinho-divulga-fotos-de-cabral-dancando-com-cavendish.html
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A promíscua  relação  entre  o  então  governador  e  o  empresário

GEORGES SADALA, que não se limitava ao âmbito das relações privadas, gera, então,

repercussão  na  evolução  dos  contratos  firmados  entre  a  empresa  GELPAR

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e o ESTADO DO RIO DE JANEIRO. A

partir  do momento em que  GEORGES SADALA passa a fazer parte da organização

criminosa, os negócios de suas empresas começam a prosperar de forma exponencial.
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Como já narrado acima, as informações obtidas com o afastamento

dos sigilos bancário e fiscal comprovam que apenas a empresa GELPAR recebeu da

Junta  Comercial  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  –  JUCERJA,  autarquia  integrante  da

Administração indireta estadual26, o valor de  R$ 32.412.276,06 (trinta e dois milhões

quatrocentos e doze mil duzentos e setenta e seis reais e seis centavos), entre os

anos  de  2009  a  2013,  ao  passo  em  que  as  provas  colhidas  nas  investigações

demonstraram que GEORGES SADALA realizou pagamentos sistemáticos de propina à

organização  criminosa  liderada  por  SÉRGIO  CABRAL,  mediante  a  entrega  de,  ao

menos, R$ 1.331.000,00 (um milhão e trezentos e trinta e um mil reais) em espécie

para LUIZ CARLOS BEZERRA.

4. DA CAPITULAÇÃO DOS FATOS E REQUERIMENTOS FINAIS

Pelo  exposto,  os  denunciados  SÉRGIO  CABRAL  e  WILSON

CARLOS (FATO 1),  por  terem,  de modo consciente e voluntário,  solicitado,  aceitado

promessa e recebido vantagem indevida em razão das funções públicas que exerciam,

estão incursos nas penas do Artigo 31727, na forma dos Artigos 29 e 71, por 7 (sete)

vezes, todos do Código Penal.

Incide também sobre as condutas desses denunciados a majorante

prevista  no  art.  327,  §2º,  do  Código Penal28.  Como narrado  ao  longo  dessa inicial

acusatória, os crimes de corrupção passiva foram cometidos pelos integrantes da mais

26 De acordo com a Lei nº 1289, de 12 de abril de 1988: Art. 1º - Fica a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro -
JUCERJA  transformada  em  Autarquia,  com  personalidade  jurídica  de  direito  público,  autonomia  administrativa  e
financeira,  sede e foro na capital  do estado,  com jurisdição em todo o Território Estadual,  observado,  quanto à sua
organização e funcionamento, o que dispõe a Lei Federal nº 4.726, de 13 de julho de 1965, e legislação complementar.
Parágrafo  único  -  À JUCERJA é  administrativamente  subordinada  à  Secretaria  de  Estado  de  Industria  e  do
Comercio e Tecnicamente ao Ministério da Indústria e do Comercio, na forma da legislação pertinente.
27 Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função  ou  antes  de  assumi-la,  mas  em  razão  dela,  vantagem  indevida,  ou  aceitar  promessa  de  tal
vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
28 Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente
ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. (...)
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alta cúpula do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A aplicação da referida causa de

aumento de pena a agentes políticos é reconhecida pela jurisprudência, tendo em vista a

teleologia da norma e sua interpretação sistemática29.

O  denunciado  CARLOS  BEZERRA (FATO  1),  por  ter,  de  modo

consciente e voluntário, auxiliado e participado do recebimento de vantagem indevida em

razão da função pública  que exerciam os destinatários  da propina,  está incurso nas

penas do  Artigo 317, na forma dos Artigos 29 e 71, por 7 (sete) vezes, todos do

Código Penal. 

O  denunciado  GEORGES  SADALA (FATO  1),  por  ter,  de  modo

consciente  e  voluntário,  oferecido  e  prometido  vantagem  indevida  a  governador  de

Estado e a Secretário de Governo, para determiná-los à prática de atos de ofício em

benefício de suas empresas, está incurso nas penas do Artigo 333, na forma do Art.

71, por 7 (sete) vezes, do Código Penal.

Ainda em relação ao denunciado  GEORGES SADALA (FATO 2)30,

por ter, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promovido,

constituído, financiado e integrado, pessoalmente, uma organização criminosa que tinha

por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, fraude às licitações e

cartel,  em detrimento do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, bem como a lavagem dos

recursos  financeiros  auferidos  desses  crimes,  está  incurso  nas  penas  do  Artigo  2º,

caput, c/c § 4º, II, do mesmo art. 2º, ambos da Lei 12.850/2013.

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem
ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração
direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.
29 Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes do STF: Inq 2606, Relator(a):  Min. LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 11-11-2014 PUBLIC 12-
11-2014 REPUBLICAÇÃO: DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014; HC 130389, Relator(a):  Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG
30-09-2016 PUBLIC 03-10-2016; RHC 110513,  Relator(a):   Min.  JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma,
julgado em 29/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 15-06-2012 PUBLIC 18-06-2012
30 Os demais denunciados já respondem por essa imputação da mesma organização criminosa em
outros processos criminais.
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5. CONCLUSÃO E PEDIDO

Assim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer o recebimento e

processamento da denúncia, que deve ser distribuída por dependência aos autos das

medidas  cautelares  referidas  na  epígrafe,  com  o  compartilhamento  de  suas

integralidades à presente prefacial. 

Requer,  ainda,  o  compartilhamento  das provas já  produzidas nas

ações  penais  ajuizadas  sobre  fatos  que  envolvem  a  mesma organização  criminosa,

perante esse Juízo da 7ª Vara Federal, autuadas sob os seguintes números: 0509503-

57.2016.4.02.5101  (Calicute);  0509565-97.2016.4.02.5101  (busca  e  apreensão);

0501634-09.2017.4.02.5101  (Eficiência  I);  0015979-37.2017.4.02.5101  (Eficiência  II);

0015979-37.2017.4.02.5101  (Eficiência  III);  0501853-22.2017.4.02.5101  (Mascate);

0104011-18.2017.4.02.5101  (Tolypeutes);  0104045-90.2017.4.02.5101  (Tolypeutes  II);

0017513-21.2014.4.02.5101 (Crossover); 0503608-81.2017.4.02.5101 (Fatura Exposta –

Obstrução);  0503870-31.2017.4.02.5101  (Fatura  Exposta  –  Corrupção);  0017513-

21.2014.4.02.5101  (Cartel);  0504938-16.2017.4.02.5101  (Ratatouille);  0504113-

72.2017.4.02.5101  (Corrupção  –  Carioca  Engenharia);  0504466-15.2017.4.02.5101

(lavagem  de  dinheiro  por  meio  da  empresa  Survey);  0133004-71.2017.4.02.5101

(Obstrução  da  justiça  –  Thiago  Aragão);  0504446-24.2017.4.02.5101  (lavagem  de

dinheiro  por  meio  da  empresa  Brasas);  0135964-97.2017.4.02.5101  (lavagem  de

dinheiro por meio da joalheria H. Stern); 0505914-23.2017.4.02.5101 (Ponto Final I) e

0505914-23.2017.4.02.5101 (Ponto Final II); 0507524-26.2017.4.02.5101 (Unfair Play –

primeiro tempo); 0507813-56.2017.4.02.5101 (Unfair Play – segundo tempo). 

Após,  requer  a  citação  dos  denunciados  para  o  devido  processo

penal e as oitivas das testemunhas ao final arroladas. 
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Uma  vez  confirmadas  as  imputações,  requer  a  condenação  dos

denunciados à reparação dos danos materiais causados por suas condutas, nos termos

do  art.  387,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Penal,  fixando-se  um  valor  mínimo

equivalente ao montante cobrado e recebido a título de propina no caso, no patamar de

R$ 1.331.000,00 (um milhão e trezentos e trinta e um mil reais), devendo o valor ser

destinado à União.

Requer,  ainda,  a  condenação  dos  denunciados  à  reparação  dos

danos morais coletivos, decorrentes da corrupção, cujos prejuízos revelam-se difusos

(lesões  à  ordem  econômica,  à  administração  da  justiça  e  à  administração  pública,

inclusive à respeitabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro perante a sociedade

brasileira), estimando-se o valor equivalente a R$ 33.423.400,00 (trinta e três milhões,

quatrocentos e vinte e três mil e quatrocentos reais).

Rio de Janeiro/RJ, 19 de dezembro de 2017.

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE
Procurador da República

FABIANA KEYLLA SCHNEIDER
Procuradora da República

FELIPE ALMEIDA BOGADO LEITE
Procurador da República

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS
Procurador Regional da República 

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS
Procurador Regional da República

MARISA VAROTTO FERRARI
Procuradora da República

RAFAEL A. BARRETO DOS SANTOS
Procurador da República

RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA E SILVA
Procurador da República

SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS
Procurador da República
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COLABORADOR;
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelos Procuradores

da República que ao final subscrevem31, no exercício de suas atribuições constitucionais

e legais, em especial a disposta no art. 129, I, da Constituição Federal, vem oferecer

DENÚNCIA em 68 laudas contra  SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO,

WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO,  LUIZ CARLOS BEZERRA e

GEORGES SADALA RIHAN. 

Esclarece que deixa de denunciar CARLOS EMANUEL DE

CARVALHO  MIRANDA em  razão  das  penas  alcançadas  em  outras  condenações  já

superarem o quantum definido em seu acordo de colaboração premiada homologado no

STF. 

Para fins de instrução, requer seja o STF oficiado a fim de

fornecer  cópia do acordo de colaboração premiada firmado com CARLOS MIRANDA

(PET 7125).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2017.

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE

Procurador da República

FABIANA KEYLLA SCHNEIDER

Procuradora da República

FELIPE ALMEIDA BOGADO LEITE

Procurador da República

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS

Procurador Regional da República 

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS MARISA VAROTTO FERRARI

31 Designados para atuar em auxílio ao Procurador natural neste feito e conexos pelas Portarias PGR/MPF
nº 1305 e 1307, de 7 de dezembro de 2017.
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