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CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos 

a(o) MM(a). Juiz(a) da  7ª Vara Federal Criminal/RJ. 

Rio de Janeiro/RJ, 08 de janeiro de 2018 

 

FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL 

Diretor(a) de Secretaria 

 

 

DECISÃO 

 

 

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

em desfavor de SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO, WILSON 

CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO, LUIZ CARLOS BEZERRA e 

GEORGES SADALA RIHAN, qualificados na denúncia, atribuindo-lhes a prática dos 

seguintes fatos delituosos e respectivas imputações: 

FATO 01: SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS pela prática do delito 

de corrupção passiva, previsto no artigo 317 (por sete vezes) c/c artigo 327, § 2º, na 

forma dos artigos 29 e 71, todos do Código Penal; CARLOS BEZERRA pela prática do 

delito de corrupção passiva, previsto no artigo 317, na forma dos artigos 29 e 71, por 

sete vezes, todos do Código Penal; GEORGES SADALA pela prática do delito de 

corrupção ativa, previsto no artigo 333, na forma do artigo 71, por sete vezes, do 

Código Penal. 

FATO 02: GEORGES SADALA pela prática do crime de pertinência a 

organização criminosa, previsto no artigo 2º, caput, e § 4º, inciso II, da Lei 

12.850/2013. 

Narra o Ministério Público Federal que a denúncia ora em análise é 

resultado das denominadas Operações Calicute e Eficiência, cujo objetivo é descortinar 

parte das ramificações da organização criminosa liderada pelo ex-governador SÉRGIO 

CABRAL.  
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Em decorrência das investigações, ao que alega, foi possível identificar mais 

um braço do esquema criminoso, que teria atingido outro setor do Governo do Estado, o 

da prestação de serviços especializados relacionados ao programa Rio Poupa Tempo, no 

Estado do Rio de Janeiro. 

Segundo a exordial acusatória, nessa ramificação da organização criminosa, 

o empresário GEORGES SADALA é integrante do núcleo econômico, sendo 

responsável pelo repasse de ao menos R$ 1.331.000,00 (um milhão e trezentos e trinta e 

um mil reais) de propina à ORCRIM, obtendo como contraprestação benefícios para 

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

PARTICIPAÇÕES LTDA.  

Relata o órgão ministerial que a GELPAR EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA foi uma das maiores empresas 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 (trinta e 

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

Aduz o Parquet que, na ramificação da organização criminosa, CARLOS 

BEZERRA atuava recebendo e controlando os valores de propina advindos do 

empresário GEORGES SADALA, as quais (propinas) eram solicitadas e recebidas por 

SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS. 

Instruem a denúncia os documentos de fls. 73/852. 

 

É o relatório. DECIDO. 

 

No recebimento de denúncias há mero juízo de delibação, cabendo ao órgão 

jurisdicional apenas examinar a peça acusatória no que tange ao preenchimento dos 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como verificar se há algum 

motivo para rejeitá-la, na forma do artigo 395, ou para absolver sumariamente o 

acusado, na forma do artigo 397, ambos do mesmo diploma legal. Desse modo, é 
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impróprio exigir-se, até para não comprometer a imparcialidade que se espera do órgão 

julgador, uma análise aprofundada da procedência da pretensão punitiva. 

Assim, em relação ao FATO 01, a exordial narra que no período 

compreendido entre os anos de 2009 a 2015, por pelo menos 07 (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 em razão 

do exercício da chefia do Poder Executivo e do cargo de Secretário de Governo, do 

empresário GEORGES SADALA, sócio-administrador de fato da empresa GELPAR 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA que, em contrapartida, de modo 

consciente e voluntário, ofereceu e prometeu vantagens indevidas a SÉRGIO CABRAL 

e a WILSON CARLOS, por intermédio de CARLOS BEZERRA, 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.  

Afirma o Ministério Público Federal que as declarações prestadas por LUIZ 

CARLOS BEZERRA em sede de interrogatório realizado neste Juízo (doc. 2 – fls. 

756/759), corroboradas, sobretudo, pelas anotações encontradas em sua residência (doc. 

1 – fls. 73/755 e imagens ilustrativas às fls. 16/20), referentes às receitas e despesas que 

movimentava para a organização criminosa, revelam situações de repasse de numerário 

para ORCRIM efetuadas no período de 2009 a 2015, proveniente do empresário citado, 

e pago por intermédio do operador financeiro LUIZ CARLOS BEZERRA. 

Ressalta que as afirmações feitas por LUIZ CARLOS BEZERRA neste 

Juízo foram confirmadas em depoimento prestado no Ministério Público Federal, 

ocasião em que asseverou: 

 

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

conferidos a GEORGES SADALA; Que já recolheu dinheiro em 
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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.” – doc. 2 (fls. 756/759). 

 

A corroborar as declarações feitas por LUIZ CARLOS BEZERRA, o 

Ministério Público Federal destaca ainda os dados obtidos por meio da apreensão do 

aparelho telefônico de BEZERRA, no bojo da cautelar de busca e apreensão (autos nº 

0509567-67.2016.4.02.5101), além de informações extraídas da base da Receita Federal 

(imagem ilustrada à fl. 25). 

As declarações prestadas pelo colaborador CARLOS MIRANDA, 

colacionadas aos autos pelo órgão ministerial, também parece confirmar as afirmações 

feitas por BEZERRA, no sentido de que o empresário GEORGES SADALA fazia 

pagamento de propina à referida organização criminosa e que os ajustes para os 

pagamentos eram feitos diretamente por WILSON CARLOS e SÉRGIO CABRAL. 

De outra parte, dados extraídos da Informação de Pesquisa e Investigação da 

Receita Federal (IPEI) RJ20170048 (doc. 05) revelam a evolução patrimonial 

exponencial de GEORGES SADALA desde o início do governo de SÉRGIO CABRAL 

(imagens ilustrativas às fls. 40/41), além de demonstrar que uma de suas principais 

empresas, a GELPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, teve como 
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principal fonte pagadora, nos anos de 2009 a 2013, justamente a Junta Comercial do 

Estado do Rio de Janeiro, recebendo, a título de prestação de serviços no referido 

período, a vultosa importância de R$ 32.412.276,06 (trinta e dois milhões quatrocentos 

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

Relata, ainda, que, segundo informações da Receita Federal (ilustradas à fl. 

45), a empresa GELPAR passou a integrar os Consórcios AGILIZA RIO, a partir de 

2008, e RIO CIDADÃO, a partir de 2010, ou seja, no curso dos mandatos de SÉRGIO 

CABRAL e que, de acordo com informações acostadas aos autos (fls. 45/46), o primeiro 

teria recebido, entre os anos de 2009 e 2015, mais de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta 

milhões de reais) dos cofres estaduais, e o segundo, a partir do ano de 2013, mais de R$ 

43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais). 

No que tange ao FATO 02, descreve a denúncia que pelo menos entre o 

período de 01 de janeiro de 2007 a 23 de novembro de 2017, 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. 

Relata o Parquet que GEORGES SADALA é mais uma figura relevante do 

braço empresarial da organização criminosa chefiada por SÉRGIO CABRAL, fazendo 

parte do núcleo econômico da organização criminosa. Ressalta que é 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, cabendo a ele organizar o pagamento de valores de 

propina a SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS, por intermédio de entregas ao 

operador financeiro CARLOS BEZERRA.  
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Com o fito de embasar suas alegações, o Ministério Público Federal 

destacou a análise de registros telefônicos de GEORGES SADALA, que revelam 

intenso contato e intimidade com outros membros da organização criminosa, bem como 

informações extraídas de quebras telemáticas autorizadas por este Juízo, agendas 

telefônicas de outros membros da organização criminosa, conteúdos de mensagens 

eletrônicas, além de pesquisas sobre evolução patrimonial e dos contratos entre a 

empresa GELPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e o Estado do 

Rio de Janeiro. 

Tendo em vista os fatos apresentados, são fortes os indícios de autoria e 

materialidade para os delitos em questão, estando minimamente delineadas as condutas 

caracterizadoras dos crimes que, em tese, teriam sido cometidos pelos denunciados, o 

que se afere do teor da documentação produzida, razão pela qual considero haver justa 

causa para o prosseguimento da ação penal, afastando o disposto no artigo 395, inciso 

II, do Código de Processo Penal. 

Trata-se de denúncia que expôs com clareza os fatos criminosos e suas 

circunstâncias, fazendo constar a qualificação dos denunciados e a classificação dos 

crimes, o que atende os pressupostos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal 

e afasta a incidência do inciso I do artigo 395, também do Código de Processo Penal. 

Além disso, a interpretação a contrario sensu da regra inserta no inciso II do 

mesmo dispositivo acima mencionado revela também que a presente ação deve ser 

admitida, uma vez ausentes causas de rejeição da denúncia ali elencadas, no que tange à 

aferição dos pressupostos processuais e condições da ação penal. 

 

Diante do exposto, RECEBO A DENÚNCIA. 

 

AUTORIZO o compartilhamento das provas já produzidas nas ações penais 

ajuizadas sobre fatos que envolvem a mesma organização criminosa, perante este Juízo 

da 7ª Vara Federal, e autuadas sob os seguintes números: 0509503-57.2016.4.02.5101 
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(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), nos 

termos requeridos pelo Ministério Público Federal. 

Encaminhem-se os presentes autos eletrônicos à SEDCR para que seja 

alterada a classe processual para 21011 – Ações Penais/Crimes de Lavagem de Dinheiro 

e contra o Sistema Financeiro Nacional (Provimento nº T2-PVC-2012/00011, de 

02/08/2012). 

Proceda a Secretaria à/ao: 

1. cadastramento, no Sistema Apolo, da tipificação penal, das datas dos 

crimes, das datas do oferecimento e do recebimento da denúncia, dos dados 

qualificativos dos denunciados e preenchimento da tabela única de assuntos (Ofício-

Circular nº T2-OCI-2010/00166, de 18/11/2010, e Provimento nº T2PVC201000084, de 

25/11/2010, ambos da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª. Região; e 

Resolução nº 112, de 06/04/2010, do CNJ); 

2. cadastramento, no Sistema Apolo, de advogado porventura constituído 

em sede policial ou em procedimento administrativo originário; 

JFRJ
Fls 860

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a CAROLINE VIEIRA FIGUEIREDO.
Documento No: 78844702-12-0-854-10-753016 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 
                        

 

8 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 
 
 

 

 
 

 

 

3. cálculo da prescrição pela pena máxima cominada em abstrato, lavrando-

se certidão; 

4. solicitação da FAC dos denunciados e comunicação dos seus dados 

qualificativos ao IFP/RJ e/ou ao órgão de identificação de outro Estado, no caso do 

denunciado cuja identidade não haja sido expedida no Estado do Rio de Janeiro; 

5. pesquisa pelos nomes dos denunciados na consulta de processos do 

sistema SINIC e inclusão ou atualização dos seus dados no Boletim de Identificação 

(BDI), se não possuir Registro Federal (RF), e no Boletim de Distribuição Judicial 

(BDJ); 

6. registro no SNBA dos bens apreendidos, se for o caso. 

 

Em seguida, citem-se os acusados, os quais deverão apresentar resposta à 

acusação no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos artigos 396 e 396-A do Código de 

Processo Penal, podendo, nessa oportunidade, arguir preliminares e alegar o que 

interessar à sua defesa, bem como oferecer documentos, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e informando seus respectivos 

endereços, ficando desde já cientes de que as meramente abonatórias deverão apresentar 

suas declarações por escrito, com as firmas devidamente reconhecidas, sob pena de 

indeferimento. Deverá, inclusive, a defesa justificar a necessidade da oitiva da 

testemunha para a formação da convicção do Juízo, uma vez que o indeferimento de 

determinadas provas não causa nulidade, uma vez que cabe ao juiz realizar exame de 

admissibilidade e pertinência da produção de provas, afastando aquelas que sejam 

impossíveis de produzir, as impertinentes e as desnecessárias. (TRF2, 1ª Seção 

Especializada, ENUL 200051015007520, Des. Federal ABEL GOMES, 08/09/2009). 

Na falta dos endereços e qualificações das testemunhas, o Juízo entenderá 

que estas comparecerão à audiência independentemente de intimação judicial. Ressalto 

que não serão deferidos requerimentos de apresentação/substituição de rol de 

testemunhas ou de produção de provas periciais formulados em momento processual 
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distinto da resposta à acusação (item 3.4.1.1 do Plano de Gestão para o Funcionamento 

de Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ). 

Ficam os citandos cientes de que, se não possuírem condições financeiras 

para constituir advogado, deverão comparecer à Defensoria Pública da União - DPU 

(Rua da Alfândega, nº 70, Centro, Rio de Janeiro/RJ) a fim de realizar entrevista e 

receber orientações. 

Cientifiquem-se, ainda, os acusados de que poderá ser decretada a sua 

revelia caso mudem de endereço sem comunicar ao Juízo (artigo 367 do Código de 

Processo Penal). 

Caso os acusados, regularmente citados, não apresentem resposta no prazo 

legal nem constituam defensor, certifique a Secretaria o ocorrido, remetendo os autos, 

em seguida, à Defensoria Pública da União, para que atue em sua defesa, nos termos do 

artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei nº 11.719/2008. 

Na hipótese de os advogados constituídos não apresentarem as respostas no 

prazo do artigo 396 do Código de Processo Penal, intimem-se os acusados para que os 

inste a fazê-lo, ficando ciente de que, caso nada seja apresentado no prazo, a DPU será 

indicada para patrocinar a sua defesa. 

Frustrada a citação pessoal e a citação com hora certa (artigo 362 do Código 

de Processo Penal), remetam-se os autos ao MPF, a fim de que diligencie junto aos 

órgãos conveniados com a finalidade de obter o endereço atualizado do citando (artigo 

41 do Código de Processo Penal). 

A Secretaria deverá expedir novos mandados ou cartas precatórias no caso 

de haver novas indicações de endereços em que não tenham sido realizadas diligências. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para verificação do disposto no artigo 

397 do Código de Processo Penal. 

Desde já informo às Defesas dos acusados que eventuais mídias estão 

disponíveis em Secretaria para gravação, mediante requerimento por petição eletrônica 

nos autos, indicando as folhas e/ou o termo de acautelamento em que se encontra a 
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mídia desejada, devendo ser fornecida mídia nova e lacrada, tendo a Secretaria o prazo 

mínimo de 24 horas para a sua entrega. 

Intimem-se. Publique-se. 

 

Rio de Janeiro/RJ, 10 de janeiro de 2018. 
 

(assinado eletronicamente) 

CAROLINE VIEIRA FIGUEIREDO 

Juíza Federal Substituta no Exercício da Titularidade 

7ª Vara Federal Criminal 

 

JFRJ
Fls 863

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a CAROLINE VIEIRA FIGUEIREDO.
Documento No: 78844702-12-0-854-10-753016 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .


