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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA    VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DA CAPITAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pelo Procurador Geral do Estado e 

pelos Procuradores do Estado infra-assinados, com fundamento no artigo 37, §4º da 

Constituição da República e na Lei nº 8.429 de 02/06/92, vem propor a presente 

 

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR DE 

INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES 

 

em face de  

 

1) SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO (SERGIO 

CABRAL), brasileiro, divorciado, jornalista, nascido em 27/01/1963, 

inscrito no CPF sob o número 744.636.597-87, portador da CI nº63857346 

(IFP/RJ), com endereço na Rua Aristides Espíndola, 27, apto 401, Leblon, 

Rio de Janeiro- RJ, atualmente custodiado no Complexo Penitenciário de 

Gericinó (Bangu VIII). 
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2) ADRIANA DE LOURDES ANCELMO (ADRIANA ANCELMO), 

brasileira, divorciada, nascida em São Paulo – SP, aos 18/07/1970, filha de 

Leandro Ancelmo e Eleusa de Lourdes Ancelmo, inscrita no CPF sob o 

número 014.910.287-93, OAB/RJ nº 83.846, com endereço na Rua Aristides 

Espínola, 27, Apto. 401 – Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22440-050;  

 

3) EIKE FUHRKEN BATISTA (EIKE BATISTA), brasileiro, empresário, 

inscrito no CPF sob o número 664.976.807-30, portador da CI nº 55419212 

(IFP/RJ), com endereço profissional na Praia do Flamengo, nº 154, 10º andar 

– Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: CEP 22210-030; 

 

4) FLAVIO GODINHO, brasileiro, casado, advogado, natural do Rio de 

Janeiro, filho de Waldir Godinho e Tazil Martinho Godinho, inscrito no CPF 

sob o número 666.112.617-53, portador da CI nº 54.672 (OAB/RJ), com 

endereço na Rua Embaixador Graça Aranha, 176 – Leblon, Rio de 

Janeiro/RJ, CEP: 22450-090;  

 

5) WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO (WILSON 

CARLOS), brasileiro, casado, funcionário público estadual, nascido em 

25/11/1964, filho de Wilson da Silva Carvalho e Zilda dos Anjos Cordeiro 

da Silva Carvalho, inscrito no CPF sob o número 787.460.007-04, portador 

da CI nº 49849490 (Detran/RJ), com endereço na Rua Artur Araripe, 48, 

Apto. 202 – Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22451-020, atualmente 

custodiado no Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu VIII); 

 

6) EBX HOLDING LTDA (EBX), pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita 

no CNPJ sob o número 12.334.551/0001-70, com sede na Praia do Flamengo, 

número 154, 10º andar – Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-030, 

endereço eletrônico SIRLENE.PACHECO@EBX.COM.BR  

 

mailto:SIRLENE.PACHECO@EBX.COM.BR
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7) CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC, HOLDING 

(CENTENNIAL), pessoa jurídica constituída no estrangeiro, a ser citada na 

pessoa de seu controlador no Brasil, o também réu EIKE BATISTA, na Praia 

do Flamengo, número 154, 10º andar – Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 

22.210-030. 

 

consoante as razões de fato e de Direito que a seguir aduz1.  

 

[I] O OBJETO DA AÇÃO 

 

  Trata-se de ação de improbidade administrativa na qual se imputa a agentes 

públicos, terceiros e sociedades empresariais privadas as práticas previstas nos seguintes 

preceitos da Lei nº 8.429/92: artigo 9o, caput, e incisos I e VII, e artigo 11, caput. 

 

  A presente ação decorre da chamada OPERAÇÃO EFICIÊNCIA, um dos 

desdobramentos da OPERAÇÃO LAVA-JATO no Rio de Janeiro, objeto de ação penal em 

curso na 7ª Vara Criminal Federal, sob o número 0501634-09.2017.4.02.5101 (Documento 

1 - Denúncia e Sentença), proposta pelo Ministério Público Federal em face dos réus 

(pessoas naturais) da presente ação, aqui designada simplesmente ação penal. 

 

  Conforme demonstrado e exaustivamente provado no âmbito da ação penal, 

entre os anos de 2010 e 2013, o réu SERGIO CABRAL, em razão do mandato de 

Governador do Estado, solicitou e recebeu de EIKE BATISTA - em concorrência de 

desígnios e ações com os demais corréus - vantagem patrimonial indevida através de, pelo 

menos, dois esquemas ilícitos: 

 

                                                 
1 CARLOS MIRANDA, RENATO CHEBAR e MARCELO CHEBAR não foram incluídos no polo passivo da 

ação tendo em vista os benefícios concedidos nas colaborações premiadas firmadas com o MPF e homologadas 

pela Justiça. 





 
 

4 

a) CASO 1: pagamento, no mês de setembro de 2011, de propina no exterior no 

valor de U$ 16.592.620,00 (R$ 64.213.439,40 no câmbio atual), através de 

contrato fictício de "aconselhamento e assistência" entre as empresas offshore 

CENTENNIAL e ARCADIA ASSOCIADOS S.A2, consoante sofisticada 

engenharia financeira idealizada e executada, pelo lado de EIKE BATISTA, por 

FLAVIO GODINHO e, pelo lado de SERGIO CABRAL, pelos então agentes 

públicos WILSON CARLOS e CARLOS MIRANDA e pelos doleiros 

RENATO CHEBAR E MARCELO CHEBAR; 

 

b) CASO 2: pagamento, em 04 de janeiro de 2013, de propina por EIKE 

BATISTA a SERGIO CABRAL no valor de R$ 1 milhão de reais, através de 

contrato fictício de serviços advocatícios entre a EBX, por artifício de FLAVIO 

GODINHO, e o escritório de advocacia COELHO & ANCELMO 

ADVOGADOS, de titularidade de ADRIANA ANCELMO.   

 

  Fundamentalmente, a partir do que restou apurado na referida ação penal, 

cujas provas foram objeto de regular compartilhamento autorizado pelo juízo da 7ª Vara 

Criminal Federal (Documento 2 - Compartilhamento de provas), são aqui imputadas as 

seguintes práticas ímprobas: 

 

a) recebimento de vantagens indevidas e dano ao erário;  

b) evolução patrimonial incompatível com a renda percebida pelos agentes 

públicos envolvidos; 

c) violação dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade,  eficiência 

e lealdade às instituições. 

 

                                                 
2 A ARCADIA se trata, como se verá, de sociedade de fachada criada e formalmente representada pelos doleiros 

RENATO e MARCELO CHEBAR, sob encomenda dos agentes financeiros de SERGIO CABRAL - WILSON 

CARLOS e CARLOS MIRANDA - exclusivamente para receber, no exterior, a propina prometida e 

efetivamente paga por EIKE BATISTA por intermédio de sua controlada CENTENNIAL. Por ser entidade de 

mera ficção, deixa-se de incluí-la no rol do réus da presente ação. 
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  Os fatos objeto da ação penal, além de haverem tipificado os crimes imputados 

pelo Ministério Público Federal (MPF) na ação penal, caracterizam atos de improbidade 

administrativa e demandam a aplicação das sanções da lei. 

 

[II] CONTEXTO FÁTICO 

 

  A OPERAÇÃO EFICIÊNCIA3 consistiu na segunda fase da OPERAÇÃO 

CALICUTE4, cujo escopo foi aprofundar o desbaratamento de esquema instituído por 

SERGIO CABRAL que, segundo o MPF, foi responsável pela prática dos crimes de 

organização criminosa, corrupção e lavagem de capitais. 

 

  Conforme a denúncia do MPF e a sentença condenatória proferida na 

OPERAÇÃO CALICUTE, o ex-governador SERGIO CABRAL recebia “propina” no 

percentual de 5% sobre os valores dos principais contratos celebrados com o Estado, ao longo 

de toda a sua gestão. A cobrança e o recebimento de valores indevidos, conhecida como 

“sistema de mesadas”, contava com a atuação do então Secretário de Governo WILSON 

CARLOS (coordenador do esquema no núcleo político), e era operacionalizado por 

CARLOS MIRANDA e CARLOS BEZERRA (os “operadores administrativos”).  

 

  Já na OPERAÇÃO EFICIÊNCIA, deflagrada em janeiro de 2017, foram 

oferecidos os delineamentos do modus operandi dessas práticas ilegais, através, 

principalmente, de colaboração premiada firmada com os irmãos RENATO e MARCELO 

CHEBAR, que atuavam como doleiros. Sob tais premissas, o trabalho conjunto empreendido 

pelo MPF e pela Polícia Federal (PF) findou por elucidar o esquema utilizado por SERGIO 

CABRAL e seus operadores para recebimento, ocultação e lavagem das propinas pagas em 

diversos esquemas montados na Administração fluminense, notadamente, na licitação e 

                                                 
3 OPERAÇÃO EFICIÊNCIA: 0501634-09.2017.4.02.5101, 0015979-37.2017.4.02.5101, 0502041-

15.2017.4.02.5101. 
4 OPERAÇÃO CALICUTE: 0509503-57.2016.4.02.5101, 0017513-21.2014.4.02.5101, 0504446-

24.2017.4.02.5101, 0504466-15.2017.4.02.5101; 0135964-97.2017.4.02.5101, 0509842-79.2017.4.02.5101.  
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execução das grandes obras do Estado (PAC Favelas, Arco Metropolitano, Reforma do 

Maracanã, Obras de Linha 4 do Metrô, dentre outras), nos contratos de fornecimento de bens 

e serviços aos órgãos públicos, na concessão de benefícios fiscais a empresas e, por fim, no 

relacionamento com concessionários/permissionários ou outros empresários com interesses 

financeiros no Estado.  

 

  Especificamente em relação ao recebimento de propina por SERGIO 

CABRAL, o MPF, em atuação conjunta com a PF, apurou que o ex-Governador, com auxílio 

de seus operadores administrativos e financeiros, recebeu de diversas empresas corruptoras 

valores em espécie no Brasil, valores que, em seguida, eram remetidos ao exterior através de 

operações de "dólar-cabo", um sofisticado esquema não oficial - à sombra, portanto, das 

autoridades reguladoras nacionais - de compensações internacionais de ativos entre uma rede 

de empresas nacionais e offshores. 

 

  Conforme apurado, o esquema CABRAL/CHEBAR se iniciou no fim da 

década de 1990, quando SERGIO CABRAL ainda era deputado estadual e Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Já naquela época, CABRAL era titular 

de uma conta no Banco IDB de Nova York - denominada Conta Eficiência - em que mantinha 

depositados cerca de US$ 2 milhões. Ciente dos riscos de uma pessoa politicamente exposta 

possuir tal numerário depositado em seu próprio nome, CABRAL procurou os irmãos 

CHEBAR, que lhe apresentaram a maneira de prestação dos seus serviços: numa relação de 

fidúcia recíproca, SERGIO CABRAL viria a transferir todos os seus recursos para 

RENATO CHEBAR que ficaria encarregado - mediante uma taxa remuneratória - a gerir os 

recursos no exterior.    

 

  Os valores então remetidos ao exterior passavam a ser geridos à serviço e 

ordem de SERGIO CABRAL e seus cúmplices, com destinação a diversas contas em 

paraísos fiscais de titularidade pessoal de empresas dos irmãos CHEBAR; ou, ainda, 

mediante a aquisição títulos, joias e metais preciosos acautelados no exterior. 
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  Consoante depoimentos e provas de corroboração da ação penal, SÉRGIO 

CABRAL, WILSON CARLOS e CARLOS MIRANDA, apenas no esquema ora descrito, 

amealharam, durante a gestão Cabral, mais de US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares) 

em propinas distribuídas em diversas contas em paraísos fiscais administradas pelos irmãos 

CHEBAR. 

 

  A ilustração abaixo demonstra a rede de contas bancárias de titularidade de 

Sergio Cabral em paraísos fiscais administradas por Renato Chebar. 

 

 

  As movimentações das referidas contas não deixam dúvidas, por sua vez, de 

que os valores e títulos delas constantes eram de propriedade de SERGIO CABRAL, 

WILSON CARLOS e CARLOS MIRANDA. Pede-se vênia para transcrever alguns 

exemplos que evidenciam o afirmado, consoante citação do MPF na denúncia criminal. 
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  Como prova de corroboração, junta-se o comprovante bancário do pagamento 

referido no item 'i' transcrito, fornecido pelos doleiros colaboradores e, ainda, ofício da H. 

STERN na qual informa que o mesmo depósito se refere "ao pagamento de um par de brincos 

e de um anel de safira, nos calores de R$ 493 mil e R$ 280 mil, respectivamente, que teriam 
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sido adquiridos pelo Sr. Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, nos meses de maio e junho 

de 2015. (Documento 3 - H. STERN).  

 

  Destaque-se, ainda, que em depoimento prestado ao Ministério Público 

Federal em 25 de fevereiro do corrente ano,5 SERGIO CABRAL, quando indagado pelos 

Procuradores da República, confessou ser o proprietário dos valores mantidos nas contas dos 

irmãos CHEBAR: 

 

"SC— Quero dizer ao senhor que é verdade, de que o dinheiro dos 

irmãos, do Chebar, era meu dinheiro, sim. Era todo meu." 

 

  Essa a estrutura, portanto, que foi movimentada pela Organização Criminosa 

liderada por  SERGIO CABRAL para solicitar e receber propina de EIKE BATISTA. 

Como se demonstra nos capítulos seguintes, o pagamento de vantagens indevidas foi 

viabilizado, neste esquema, mediante a celebração, no Brasil e no exterior, de contratos 

fictícios de prestação de serviços, seguindo-se o pagamento de vultosas quantias pelos 

corruptores sem qualquer contrapartida dos beneficiários. 

  

  Com efeito, SERGIO CABRAL se valia de sua posição e influência como 

chefe do Poder Executivo estadual para solicitar vantagens indevidas a EIKE BATISTA, 

que, por sua vez, sendo titular de diversos projetos empresariais de vulto no território 

fluminense - cujo desenvolvimento dependia, em grande parte, da prática de atos 

administrativos (licenças, desapropriações, etc) pelo Poder Executivo - aquiesceu e, por pelo 

menos duas vezes, efetivamente pagou a propina milionária requerida, através de engenhosa 

metodologia idealizada e operada pelos demais corréus da presente ação. 

 

                                                 
5 O depoimento de SERGIO CABRAL ao MPF em fevereiro de 2019 consta de registro áudio-visual gravado 

em mídia física (pendrive) cuja juntada, para acautelamento nesse Juízo, é requerido ao fim desta petição inicial.  





 
 

10 

  Cumpre informar, por fim, que pelas condutas imputadas na ação penal e 

revisitadas na presente ação civil pública de improbidade, as pessoas naturais ora indicadas 

como réus foram, em julho de 2018, condenadas criminalmente pelo cometimento dos crimes 

de corrupção (arts. 317 e 333, CP)  - passiva ou ativa, conforme o caso - e lavagem de dinheiro 

(art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98) (Documento 1).  

 

  [III] CASO 1: PAGAMENTO DE PROPINA NO EXTERIOR    

 

  Nos dias 08, 09, 20 e 23 de setembro de 2011, EIKE BATISTA, atendendo a 

solicitação de SERGIO CABRAL e de acordo com o esquema montado, desde 2010, por 

FLAVIO GODINHO, WILSON CARLOS, CARLOS MIRANDA, RENATO CHEBAR 

e MARCELO CHEBAR, efetivamente pagou, através de sua offshore CENTENNIAL, 

vantagem indevida ao então governador do Estado do Rio de Janeiro no valor total de US$ 

16.592.620,00 (equivalente, no câmbio atual, a R$ 65.043.070,40). 

 

  As investigações que precederam a ação penal, bem como as provas 

produzidas durante sua fase instrutória, demonstram que, ao menos desde fins de 2008, 

CABRAL e EIKE estabeleceram uma relação de proximidade, ao ponto de o empresário ter 

emprestado aviões de propriedade do Grupo EBX para uso recreativo do então governador e 

sua esposa em 13 (treze) voos internacionais entre 2009 e 20116, número que só não foi maior 

em virtude da revelação e repercussão pública dos empréstimos em junho de 2011. Aludidos 

empréstimos foram, inclusive, admitidos por EIKE BATISTA em seu interrogatório na ação 

penal. 

 

  De outra parte, o Relatório de Material Apreendido nº 3/2007 (Documento 4 

– Relatório de Material Apreendido nº3/2007), decorrente de busca e apreensão efetuada 

na residência de EIKE BATISTA no ano de 2017, identificou mensagens entre EIKE, 

                                                 
6 Informação constante do Sistema de Tráfego Internacional da Polícia Federal, consoante apurado na        

OPERAÇÃO CALICUTE. 
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SERGIO CABRAL, e seu assessor  PAULO FERNANDO MAGALHÃES PINTO, nas 

quais restam evidentes os laços de proximidade.  

 

 

 

  Não por acaso, esse relacionamento foi se consolidando conforme os negócios 

do Grupo X - em virtude da bilionária captações de recursos no mercado de capitais - eram 

catapultados no estado, com aumento progressivo da exposição e dependência dos seus 

projetos à atuação do Poder Executivo estadual.  

 

  De fato, o desenvolvimento de dois dos maiores projetos das empresas de 

EIKE BATISTA - o Super Porto do Açu, no norte fluminense, e o Porto Sudeste, na baía de 

Sepetiba - dependiam diretamente da atuação da Administração Pública fluminense, fosse 

por meio dos indispensáveis licenciamentos ambientais ou, principalmente, pelo atos de 

fomento público editados por SERGIO CABRAL.  

 

  Neste sentido, merece destaque, em especial, o Decreto Estadual n° 41.585, 

de 05/12/08, alterado pelo Decreto Estadual n° 41.916, de 19/06/09, que criou o Distrito 

Industrial de São João da Barra, possibilitando, em seguida, a edição de uma série de decretos 
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desapropriatórios sem os quais o projeto do Porto do Açu não poderia ser viabilizado. 

(Documento 5 - Relatórios de pesquisas nº 1224.2017 e nº 1226/2017) 

 

  Também os Relatórios de Pesquisa nº 1224/2017 e 1226/2017 do MPF 

(Documento 5), produzidos para apurar os atos de SERGIO CABRAL referentes às 

empresas do Grupo X, encontraram dezenas de processos de interesse de EIKE BATISTA 

no Estado, dentre eles alguns dos decretos de desapropriação acima referidos. 

 

  O próprio EIKE BATISTA, em seu interrogatório na ação penal (vide fls. 

3555-6 da Sentença - Documento 1) admitiu a relevância de seus projetos no estado do Rio 

de Janeiro e a vinculação do projeto do Porto do Açu a benefícios fiscais e licenciamentos 

deferidos pela Administração estadual, verbis: 

 

“'Eu empreendi alguns grandes projetos no Estado do Rio de Janeiro... 

o Super Porto do Açu no norte fluminense em Campos, na região de 

Campos e também aqui na Baia de Sepetiba o chamado de Porto 

Sudeste, onde foram investidos mais ou menos em cada um deles mais 

de 10 bilhões de reais em cada um deles... Essa foi minha atividade 

mais importante aqui no Estado do Rio de Janeiro, esses dois portos 

que, graças a Deus, ajudam a gerar divisas para o Brasil, empregos. Lá no 

Porto do Açu tem mais ou menos 4 mil pessoas trabalhando e só na parte 

do minério de ferro que já funciona se exportam quase 2 bilhões de dólares 

de matéria prima para o exterior. (JF: o que esse empreendimento tem a 

ver com o Governo de Sérgio Cabral?) Na verdade o norte fluminense 

uma área abandonada do Estado, eu sempre fui procurar áreas que 

você de pendesse o menos possível do Estado e lá era uma região dessa, 

que por acaso também tinha todos os carimbos tributários de 

vantagens, porque pertence a uma área beneficiada por todo um 

arcabouço fiscal do Estado de Rio de Janeiro... Era uma área que tinha 
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que passar por licenciamentos a maior parte federais e alguns 

estaduais.' grifei (interrogatório de Eike Batista 0:00 - 6:00)" 

 

  Todo esse encadeamento desafia, portanto, a narrativa de que, simplesmente 

por não manterem relações contratuais típicas à época, as empresas e projetos de EIKE 

BATISTA operavam com total independência do governo do Estado do Rio de Janeiro. Pelo 

contrário, foi a evidente dependência da atuação do governo que propiciou o surgimento das 

relação espúrias entre EIKE BATISTA e SERGIO CABRAL. 

 

  Neste contexto foi que, em 2010 e 2011, SERGIO CABRAL solicitou o 

pagamento e EIKE BATISTA concordou em pagar propina no exterior da ordem de US$ 

16.500.000,00 (dezesseis milhões e meio de dólares), em esquema que teria a participação 

ativa, na idealização, execução e ocultamento, de FLAVIO GODINHO, WILSON 

CARLOS e CARLOS MIRANDA. 

 

  Consoante declarações de RENATO CHEBAR, constantes do Anexo 3 de sua 

Colaboração Premiada homologada na Justiça Federal nos autos 0510282-12.2016.02.5101 

(Documento 6 – declarações de Renato Chebar na Colaboração Premiada), o esquema 

assim se iniciou: 

 

  

 

  Como se vê, seguindo o modus operandi já verificado por ocasião das 

investigações da OPERAÇÃO CALICUTE, SERGIO CABRAL,  uma vez tendo acertado o 
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pagamento da vantagem indevida com o corruptor, determinou aos seus operadores 

WILSON CARLOS, que era quem centralizava o controle dos fluxos de propinas recebidas 

pela Organização Criminosa, e CARLOS MIRANDA, que era o responsável por 

efetivamente arrecadar os valores (homem-da-mala), que cuidassem da operação necessária 

para o recebimento dos valores no exterior. Por parte de EIKE BATISTA, foi delegada ao 

seu Diretor Jurídico e braço direito, FLAVIO GODINHO, a atribuição da montagem da 

engenharia financeira necessária a que o pagamento ostentasse aparência de legalidade. 

 

  Os detalhes da operação foram fornecidos no depoimento de RENATO 

CHEBAR também nos autos de sua colaboração (Documento 6), nos termos seguintes: 

 

 

 

  

  Quando de seu interrogatório na ação penal, novamente RENATO CHEBAR 

confirmou o ocorrido: 
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“'Em 2010, fui chamado na casa do Sérgio Cabral, eu nunca ia 

sozinho, eu ia ou com Wilson Carlos ou com Carlos Miranda, e me 

falaram que ele tinha um dinheiro a receber no valor de uns 18 

milhões de dólares, que o Sr Eike Batista iria pagar para ele e eu 

deveria então articular esse recebimento... (Isso seria aqui?) Não, 

fora, fora do Brasil. É 18 milhões de dólares, eu até falei assim recebe 

em reais aqui, mas não tinha como... Então eu tive várias reuniões 

com Flávio Godinho... A primeira reuniaõ foi na casa de Sérgio Cabral... 

Temos esse dinheiro a receber 18 milhões de dólares que o Sr Eike Batista 

vai me pagar... O que era? O que combinavam? Isso eu naõ sabia, minha 

funçaõ era receber o dinheiro, organizar o recebimento... Entaõ vamos lá 

na EBX... Eu fui lá com o Wilson Carlos e ele me apresentou ao Sr Flávio 

Godinho...' grifei (interrogatório de Renato Chebar 14:20 - 20:30)."  

(Citado à fl. 3564 da sentença da ação penal - Documento 1).  

 

  Da mesma forma, MARCELO CHEBAR, em seu interrogatório, corroborou 

integralmente os fatos narrados: 

 

“'... A gente era o cofre dele... Temos que receber 18 milhões do X 

(Eike Batista) para o Cabral, o X era o Eike Batista. Não 

perguntamos por quê. Tinha 18 milhões... O Renato foi procurado 

pelo Carlos Miranda e Wilson Carlos para fazer. O Renato foi para o 

escritório do Eike na Praia do Flamengo e tratou com Flávio Godinho...' 

grifei (interrogatório de Marcelo Chebar 22:00 - 20:0)." 

(Citado à fl. 3564-5 da sentença da ação penal - Documento 1).   

 

  As provas documentais de corroboração dos depoimentos trazidas pelos 

irmãos CHEBAR não deixam dúvidas de que, sob a direção de FLAVIO GODINHO, de 

fato se montou um grande esquema de contratação fictícia, a seguir delineado. 
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  Primeiramente, como forma de viabilizar o pagamento da propina, os irmãos 

CHEBAR constituíram, no Panamá, uma sociedade empresarial denominada ARCADIA 

ASOCIADOS S.A (ARCADIA), cujo único objetivo seria figurar no contrato simulado a ser 

celebrado com uma empresa offshore controlada por EIKE BATISTA. 

 

  No dia 04/01/2011, a ARCADIA, por intermédio de RENATO CHEBAR, 

celebrou com a empresa CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC, holding, um falso 

contrato de "aconselhamento e assistência" relacionado à intermediação para possível 

aquisição de uma mina de propriedade da empresa VENTANA GOLD CORP pela 

CENTENNIAL ou uma de suas afiliadas (Documento 7 – Contrato fictício já traduzido 

por determinação na ação penal). A remuneração prevista em caso do "sucesso" na falsa 

intermediação (o fechamento da negociação da mina, que em si era real, já se desenvolvera 

de forma independente da ARCADIA) seria equivalente a 1,12% da transação. 

 

  O referido contrato foi firmado, por parte da CENTENNIAL, por LUIZ 

ARTHUR ANDRADE CORREIA, vulgo ZARTHA, então colaborador da área financeira do 

Grupo X, a mando de EIKE BATISTA, conforme confirmado por ele em seu depoimento 

ao Ministério Público Federal.7 (Documento 8 – depoimento de Luiz Arthur ao MPF)  

 

  Eis o instrumento fictício firmado: 

                                                 
7 LUIZ ARTHUR restou absolvido na ação penal diante da ausência de provas de que tivesse ciência da natureza 

fraudulenta do contrato CENTENNIAL-ARCADIA. Por esta razão, e por não terem sido produzidas outras 

provas que infirmem a argumentação do Juízo Federal Criminal, deixa-se aqui de incluí-lo no rol dos réus, 





 
 

17 

 

  

  Seguindo-se o plano orquestrado pelos irmãos CHEBAR e por FLAVIO 

GODINHO, em 01/09/2011 as mesmas partes - CENTENNIAL e ARCADIA - celebram 

novo instrumento em que reconhecem como devida à ARCADIA a remuneração ajustada no 

contrato de 04/01/2011, tendo em vista o sucesso na aquisição de mais de 90% das ações de 

controle da empresa VENTANA GOLD CORP por empresas afiliadas da CENTENNIAL. 

(Documento 9 – contrato traduzido por determinação do Juízo Criminal Federal). 

Tendo a operação de aquisição se concluído pelo valor de US$ 1.387.585.000,00, o valor da 

transaction fee a ser pago à CENTENNIAL seria de US$ 16.592.620,00. 
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  A forma do efetivo pagamento da vantagem foi então combinada por 

RENATO CHEBAR e SERGIO CABRAL em um encontro no Hotel St. Regis, em Nova 

York, sendo determinado que o pagamento deveria se dar parte em dinheiro (dólar) e parte 

em ações da Petrobrás, Vale e Ambev. 

 

  Da parte de EIKE BATISTA e FLAVIO GODINHO, por sua vez, foi 

indicado que o pagamento se desse no TAG Bank, constituído no Panamá, onde uma empresa 

de EIKE denominada GOLDEN ROCK FOUNDATION mantinha recursos disponíveis.8 Em 

razão, porém, de dificuldades da ARCADIA em abrir conta no TAG Bank, foi 

subsequentemente acertado que a GOLDEN ROCK FOUNDATION adquiriria as ações 

exigidas por SERGIO CABRAL e, em seguida, faria a transferência dos referidos títulos, 

bem como do valor em espécie, para a conta ARCADIA ASOCIADOS no banco 

Winterbotham, no Uruguai.       

 

  Confira-se, a este respeito, a seguinte parte do interrogatório de RENATO 

CHEBAR no curso da ação penal: 

 

“'(...) E ai enquanto isso naõ foi aberto... A pedido de Sérgio Cabral 

foi pedido para comprar umas ações, para o dinheiro não ficar 

parado em conta corrente, eu tive um encontro com ele nos EUA, 

em Nova York, ele pediu para eu comprar umas ações Vale, 

Petrobras e Ambev, eu passei essa ordem para o Flávio e o Flávio 

fez essa compra... Se não me engano foi em setembro do ano 

seguinte, a conta foi aberta foram transferidas as ações e foram 

transferidos os numerários, o dinheiro, foi 4,5 milhões de dólares 

mais as ações e ponto e acabou-se, a operação se deu, aconteceu... O 

                                                 
8 Embora não seja objeto do presente processo, é relevante destacar que, conforme admitido em depoimento do 

próprio EIKE BATISTA ao Ministério Público de Curitiba, a conta da GOLDEN ROCK no TAG Bank já 

fora usada por EIKE para pagamentos a MONICA MOURA, esposa do marqueteiro JOÃO SANTANA, no 

montante de R$ 5.000.000,00, a pedido do ex-ministro da Fazenda GUIDO MANTEGA. 
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Eike transferiu do Tag para lá (Uruguai), fez a transferência como eu já 

mostrei essas documentações para o Ministério Público, do dinheiro e 

das ações, a transferência veio da Golden Rock, a conta era Golden 

Rock...' grifei (interrogatório 14:20 - 20:30)." 

(Transcrito às fls. 3583-4 da sentença da ação penal, Documento 1)  

 

  Recorde-se que a conta ARCADIA ASOCIADOS no banco Winterbotham, 

do Uruguai, era uma das contas de SERGIO CABRAL administradas pelos irmãos 

CHEBAR para o recebimento, acautelamento e ocultação de valores que o ex-governador já 

admitiu serem de sua propriedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

 

  Os extratos bancários do Banco Winterbotham apresentados pelos irmãos 

CHEBAR como prova de corroboração (Documento 10 – extratos bancários do Banco 

Winterbotham) demonstram que, consoante o acordado, em 08/09/2011 houve um crédito 

na conta ARCADIA (2009450) no valor de US$ 4.684.980,77 e, em 20/09/2011, um outro 

crédito no valor de US$ 64.071,36, ambos oriundos da conta GOLDEN ROCK 

FOUNDATION. 
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  Já a parcela da propina a ser paga mediante valores mobiliários foram 

transferidos igualmente pela GOLDEN ROCK para a conta ARCADIA da seguinte forma: 

em 09/09/11, foram creditadas na ARCADIA 300.000 Ações Petrobras (Transaction ID 

303204) e 16.000 Ações Ambev (Transaction ID 303205). Em 23/09/11, finalmente, foram 

transferidas da GOLDEN ROCK para a conta ARCADIA 100.000 Ações Vale (Transaction 

ID 304.448). 
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  A consumação do recebimento da vantagem indevida no exterior não 

significou, porém, o exaurimento das práticas ofensivas à probidade administrativa pelos réus 

da presente ação. Consoante, uma vez mais, o depoimento de RENATO CHEBAR em sua 

Colaboração Premiada (Documento 6), já no ano de 2015 um fato extraordinário fez com 

que, novamente, a Organização Criminosa liderada por SERGIO CABRAL voltasse a se 

reunir com FLAVIO GODINHO: em uma busca e apreensão cumprida em imóvel de EIKE 

BATISTA a pedido da Força Tarefa da Lava-Jato em Curitiba, houve a apreensão de extratos 

bancários capazes de revelar o esquema GOLDEN ROCK - ARCADIA: 
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  No mesmo sentido, esclarece MARCELO CHEBAR: 
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  Como se vê, não bastasse a concorrência dos agentes citados - notadamente 

FLAVIO GODINHO e os irmãos CHEBAR - para a consumação do crime de corrupção, 

envidaram eles esforços, anos depois, para preservar o sigilo da operação, em prática que, 

por si só, configura violação aos princípios referidos no art. 11 da Lei nº 8.429/92. 

 

  Os valores transferidos a SERGIO CABRAL permaneceram no 

Winterbotham até setembro de 2015, quando foram integralmente resgatados por RENATO 

CHEBAR, com considerável deságio do valor das ações, e posteriormente repatriados, sendo 

colocados à disposição da 07ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. 

 

  Recentemente, em fevereiro do ano corrente, SERGIO CABRAL prestou 

depoimento voluntário ao MPF 9 em que reconheceu o recebimento no exterior dos valores 

de EIKE BATISTA ora denunciados. Confira-se o trecho: 

 

- MPF: Pro Senhor ele deu quanto? 

- SC: Dezesseis milhões de dólares. É verdade. 

- MPF: Em troca de quê? 

- SC: De campanha, porque foi durante campanha eleitoral. Não teve nada. 

Isso que eu queria dizer, nunca teve um toma-lá-dá-cá. Onde houve mais 

toma-lá-dá-cá e aí eu vou chegar ao Régis10, foi com o escritório do Régis. 

- MPF: Relacionado ao Porto do Açu? 

- SC: Ao Porto do Açu e às questões do Eike Batista. (...) 

 

  Necessário ressaltar que, a par da inequívoca confissão do recebimento de 

vantagem indevida - bastante, por si só, para configurar o ato de improbidade do artigo 9º da 

                                                 
9 O depoimento de SERGIO CABRAL ao MPF consta de registro áudio-visual gravado em mídia física 

(pendrive) cuja juntada, para acautelamento nesse Juízo, é requerido ao fim desta petição inicial.  

 
10 Informa-se que o possível envolvimento de Regis Fichtner neste e nos demais esquemas de recebimento de 

propinas pela ORCRIM de SERGIO CABRAL é apurado em procedimento investigativo autônomo no âmbito 

do Ministério Público Federal. 
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Lei nº 8.429/92 - o depoimento acima transcrito alude a hipótese absurda, que seria a 

destinação dos valores pagos por EIKE a CABRAL para custeio, via Caixa 2, de gastos de 

campanha eleitoral. Em primeiro lugar, há claro descompasso de cronologia, porquanto a 

campanha eleitoral para o governo do Estado do Rio de Janeiro se deu em 2010, enquanto a 

propina foi paga em setembro de 2011. Além disso, não se sustenta a versão da destinação 

dos valores a gastos eleitorais uma vez que os saldos da Conta ARCADIA somente foram 

resgatado do banco Winterbotham em setembro de 2015. 

 

  Tudo isto denota, portanto, que em seu novo depoimento ao MPF, SERGIO 

CABRAL ainda insiste em ocultar toda a verdade, muito embora tenha confessado o que as 

provas cabais desta ação já demonstravam, a saber, o recebimento de mais de US$ 16 milhões 

e meio de dólares, a título de propina, de EIKE BATISTA.     

 

 

[IV] CASO 2: PAGAMENTO DE PROPINA NO BRASIL 

 

Consoante menção no introito da presente petição, o mecanismo da celebração 

de contrato fictícios serviu como artifício de pagamento, por EIKE BATISTA, de propina a 

SERGIO CABRAL não apenas no exterior, mas também no Brasil, mediante a simulação 

de prestação de serviços advocatícios pelo escritório COELHO & ANCELMO 

ADVOGADOS, de titularidade de ADRIANA ANCELMO.    

 

Nos apontamentos obtidos a partir da quebra de sigilo bancário da EBX 

HOLDING (Documento 11 – transferência bancária EBX HOLDING), controlada por 

EIKE BATISTA, chamou a atenção do Ministério Público Federal  um pagamento destoante 

de R$ 1.000.000,00 ao escritório COELHO & ANCELMO ADVOGADOS, feito em 04 de 

janeiro de 2013, justificado pela pretensa prestação de serviços jurídicos.  

 

A partir das investigações então delineadas, o que se descobriu foi que o 

pagamento, longe de ter lastro em um serviço efetivamente prestado, decorreu de uma 
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solicitação de vantagem indevida feita pelo ex-governador SERGIO CABRAL ao 

empresário EIKE BATISTA, em razão do cargo político por aquele ocupado e dos múltiplos 

interesses de EIKE no Estado do Rio de Janeiro. Nesse contexto, o empresário e o ex-

governador avençaram que o pagamento da propina deveria ser efetuado ao escritório de 

advocacia da esposa de CABRAL, ADRIANA ANCELMO, por meio da simulação de 

prestação de serviços advocatícios, tudo operacionalizado por FLAVIO GODINHO 

(Documento 12 - Informação policial nº 3218/2016 e depoimento da administradora do 

escritório),11 na parte de EIKE. 

 

Como bem se sabe, um contrato de advocacia, considerado em todas as suas 

fases, exige, para se sustentar como real: i) a definição de um objeto do serviço; ii) a 

estipulação de um preço relativamente proporcional por esse serviço; iii) a execução da tarefa 

pelo escritório; iv) o pagamento do que foi acordado. A investigação realizada conseguiu 

verificar, em concreto, todos os itens relacionados ao valor e ao pagamento, tudo realizado, 

mas não identificou qualquer contraprestação efetiva por esse desembolso pecuniário.  

 

Convém começar pela parte mais simples, que é a do valor estipulado e do 

pagamento. A partir do ajuste efetuado entre FLAVIO GODINHO e ADRIANA 

ANCELMO, foi expedida nota fiscal referente a honorários advocatícios, no valor total de 

R$ 1.065.530,10 (valor líquido de R$ 1 milhão, o da propina), pago por transferência bancária 

da EBX ao escritório. Esse documento, abaixo reproduzido, foi encontrado pelas 

investigações, constando  dos autos 0501024- 41.2017.4.02.5101 (Documento 11):12  

 

                                                 
11 Processo: 0501634-09.2017.4.02.5101, fls. 686 e ss, Termo de Depoimento de Sergio Coelho junto ao 

Ministério Público Federal imputando a participação de Flávio Godinho nessa intermediação.  
12 Processo: 0501024-41.2017.4.02.5101, fls. 669 e ss.  
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Se o pagamento foi identificado, o mesmo não se pode dizer em relação ao 

serviço que teria gerado o desembolso deste valor tão alto. Por ocasião da deflagração da 

Operação Calicute, foi cumprido mandado de busca e apreensão no escritório de advocacia 

ANCELMO ADVOGADOS (Documento 12)13, tendo por meta documentos que 

comprovassem a prestação de serviços advocatícios do escritório à EBX. Seria de se esperar 

que os arquivos físicos ou, principalmente, eletrônicos do escritório contivessem algum 

elemento relacionado ao caso, inclusive pelo seu valor: uma peça, uma ata de reunião, um 

memorando de estratégia. Não só nada foi descoberto, inclusive nos arquivos eletrônicos 

do escritório, como os próprios advogados presentes desconheciam qualquer avença entre a 

EBX e o escritório.  

 

No continuar das investigações, ainda no afã de verificar a solidez do contrato 

em pauta, a Polícia Federal ouviu MICHELLE TOMAZ PINTO (Documento 12),14 

                                                 
13 Processo: 0501634-09.2017.4.02.5101, Relatório de Informações n.º 3.218/2016 MPF. 
14 Processo: 0501634-09.2017.4.02.5101, Termo de Declaração de Michelle Tomaz Pinto junto à Polícia 

Federal.  
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administradora, assistente administrativa e gerente financeira do escritório ANCELMO 

ADVOGADOS entre 2005 e 2015, que afirmou: 

 

“QUE, indagada sobre a existência de contratos e faturamentos para 

o BANCO SCHAIN, EBX HOLDING, BRASKEM a declarante 

esclarece que não passaram documentos e dados de controle sobre 

serviços prestados por sua mão; QUE, indagada se sabe se os mesmos 

eram clientes do escritório, a declarante informa que não sabe se os 

mesmos eram clientes pois nunca viu 

faturamento ou processos relativos aos mesmos; QUE, indagada se 

sobre essas últimas empresas a declarante viu pastas, menções e 

ações, relatórios, pareceres ou outros que possam configurar que tais 

pessoas jurídicas eram clientes do escritório, a declarante informa 

que no período em que estava no escritório não viu nenhum 

documento mencionado relativos a essas pessoas jurídicas...” 

 

Diante das evidências do contrato fictício, EIKE BATISTA apresentou sua 

versão dos fatos: justificou o pagamento apontando uma negociação com a Caixa Econômica 

Federal/FUNCEF para montar um Fundo de Investimentos e Participações para a captação 

de projetos de interesse da empresa REX, subsidiária da EBX. Nesse prisma, a própria 

empresa pública federal teria indicado a COELHO & ANCELMO ADVOGADOS para 

realizar serviços que não estariam a cargo da CEF, cabendo à EBX pagar pelos mesmos. 

Foram estas suas palavras:  

 

“(...) QUE, a propósito do pagamento de R$ 1 milhão pela EBX ao 

escritório COELHO & ANCELMO ADV, tem a dizer que o depoente 

tem vários projetos imobiliários da REX, subsidiária da EBX; QUE 

contratou a CEF para montar um Fundo de Investimento e 

Participações - FIP para captação de R$ 500 milhões para projetos 

avaliados em R$ 2 bilhões; QUE nesse contrato com a 

CEF/FUNCEF, ora entregue pelo depoente, estavam excluídos 

custos com consultorias e assessorias, tendo ficado a cargo da 

CEF/FUNCEF a contratação de escritório de advocacia; QUE a 

COELHO & ANCELMO ADV foi escolhida pela própria CEF, ou 

FUNCEF, tendo o valor de R$ 1 milhão sido apresentado para 

cobrança conforme contrato; QUE indagado se a EBX teria aceitado 

pagar qualquer valor, como R$ 100 milhões, afirma que não, mas 

como as taxas da CEF eram pequenas acreditou que o valor foi justo, 

até pelo trabalho empreendido pelo escritório de advocacia; QUE 

entrega nesta oportunidade a lista de diligências a cargo da COELHO 
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& ANCELMO ADV, o Working Group List o Metrial para 

Discussão do Projeto Rio, além do contrato com a CEF (...)”  

(Documento 13 – Depoimento de Eike ao MPF)15 

 

A esse respeito, foi ouvido, pelo MPF, em 07.01.2017, Sergio Coelho, sócio 

de ADRIANA ANCELMO à época dos fatos. Ele esclareceu que houve, de fato, uma análise 

jurídica da REX Desenvolvimentos Imobiliários, do grupo EBX, por parte de seu escritório, 

mas isso teria sido relacionado ao Banco Modal, que havia sido contratado pela FUNCEF 

para fazer tal avaliação. Registrou, ainda, que por tal serviço, recebeu valores bem reduzidos, 

algo entre R$ 21 e 25 mil, nada próximo do milhão, já que era o primeiro serviço para o 

banco Modal e queriam “ganhar o cliente”. Esse pagamento foi identificado pela Receita 

Federal, no valor de R$ 23.348,75, do Banco Modal ao escritório, como se vê a seguir16: 

 

 

 

Como se vê, a versão de EIKE caiu por terra, já que o contrato por ele indicado 

como justificativa para o pagamento foi descoberto e envolveu o pagamento de valores bem 

menores. O pagamento milionário, assim, continuou sem qualquer lastro, tendo a 

                                                 
15 Processo: 0501634-09.2017.4.02.5101. Termo de Depoimento de Eike Baptista junto ao Ministério Público 

Federal. 
16 Denúncia, Documento 1, fls.38. 
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investigação ainda continuado, pois, dentro do próprio escritório, na ocasião dos fatos 

narrados, ADRIANA ANCELMO apresentou outra justificativa para esse aporte.  

 

Em seu depoimento, Sérgio Coelho afirmou que, por volta de dezembro de 

2012, ADRIANA ANCELMO a ele disse que FLAVIO GODINHO entraria em contato 

para tratar de serviços envolvendo ações judiciais nas quais a holding EBX e o próprio EIKE 

BATISTA litigavam com Rodolfo Landim (0279970-14.2010.8.19.0001, 0333839-

86.2010.8.19.0001 e 0099977-74.2011.8.19.0001). Pouco tempo depois, em janeiro de 2013, 

ADRIANA esclareceu que já haveria o pagamento de R$ 1 milhão a título de honorários, a 

fim de que o escritório atuasse nesses casos.  

 

Ocorre que, segundo o próprio Sérgio Coelho, ele nunca atuou nesses casos, 

muito menos soube de qualquer atuação do escritório relativamente a tais processos. 

(Documento 14 – depoimento de Sérgio Coelho)17 A investigação, de fato, buscou os autos 

e não encontrou qualquer referência à atuação de ADRIANA ANCELMO ou de outros 

advogados identificados do escritório. Pelo contrário, as demandas foram acompanhadas pelo 

escritório Sérgio Bermudes Advogados Associados, que obteve, inclusive, êxito em relação 

às mesmas. (Documento 15 – pesquisa no site do STJ)18 O escritório de ADRIANA jamais 

participou desses casos e, assim, caiu por terra a derradeira tentativa de justificar o aporte 

milionário da EBX. Não existindo serviço prestado, a conclusão acaba sendo lógica: o 

contrato foi fictício e serviu para esconder o pagamento milionário. Ao final de todo o 

processo investigatório, esse pagamento foi identificado como propina ao então 

Governador do Estado do Rio de Janeiro e daí decorreu a necessidade de simulação. 

Assim, inclusive, reconheceu o juízo da 7ª vara federal criminal, ao condenar a ex-primeira 

dama:  

 

 

                                                 
17 Processo: 0501634-09.2017.4.02.5101, fls. 686 e ss, Termo de Depoimento de Sergio Coelho junto ao 

Ministério Público Federal. 
18 Processo: 0501634-09.2017.4.02.5101, fls. 700 e ss.  
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4) ADRIANA DE LOURDES ANCELMO 

a) Pelo crime de corrupção passiva - artigo 317, § 1º, na forma do 

artigo 29do Código Penal -Conjunto de Fatos 4 (solicitação e 

recebimento de vantagens indevidas do corréu EIKE BATISTA 

conforme fundamentação). 

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 

A condenada ADRIANA ANCELMO, esposa do ex-governador e 

também condenado Sergio Cabral, foi, ao lado de seu marido, 

mentora e beneficiária dos esquemas ilícitos perscrutados nestes 

autos, usufruindo como poucas pessoas do dinheiro público 

desviado dos cofres públicos. A apenada ostentava o título de 

primeira dama do Estado do Rio de Janeiro, na mesma época em 

que recebia vultosas cifras de dinheiro ilícito. Em razão da 

autoridade conquistada pelo apoio de vários milhões de votos que 

foram confiados ao seu marido e ao lado deste, empenhou sua 

honorabilidade para atrair empresários para prática de delitos.  

A arquitetura criminosa engendrada em seu escritório de 

advocacia era de muito difícil detecção, e não por acaso durante 

muitos anos esta condenada logrou evitar fossem tais esquemas 

criminosos descobertos e reprimidos. ADRIANA ANCELMO 

valeu-se de sua profissão e do escritório de advocacia que 

integrava para escamotear com êxito os negócios espúrios do 

casal. (...) 

Assim, considerando a ocorrência de tantas circunstâncias judiciais 

negativas à condenada, fixo para o crime descrito a pena-base 

majorada de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 180 

(cento e oitenta) dias-multa. 

 

Consoante já demonstrado nos capítulos anteriores, EIKE BATISTA, ao 

pagar propina, buscava auxílio de SERGIO CABRAL nos seus empreendimentos 

econômicos, como o Super Porto de Açu, em São João da Barra, e o Porto Sudeste, em 

Itaguaí, dentre muitos outros. Simples pesquisa no Portal do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro é suficiente para identificar os inúmeros casos em que, na época do fato, o empresário 

se relacionava e dependia do Governo. Segue a lista (Documento 6):  

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/35993319/adriana-de-lourdes-ancelmo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10598684/artigo-317-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10598644/par%C3%A1grafo-1-artigo-317-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10636919/artigo-29-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10633383/artigo-59-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40




 
 

33 

 

 





 
 

34 

 

 





 
 

35 

  

A sentença condenatória de EIKE (Documento 1) reconheceu esses pontos, 

tendo-o acusado como o verdadeiro responsável pelos pagamentos indevidos relacionados 

ao ex-Governador, aqui tratados. Segue um trecho:  

 

O condenado EIKE BATISTA, influente empresário brasileiro, 

foi o responsável pelo esquema de corrupção e de pagamentos 

indevidos a SERGIO CABRAL tratado nestes autos. A 

arquitetura criminosa foi engendrada em sua própria empresa, 

sendo de muito difícil detecção para os órgãos de investigação, e 

não por acaso durante muitos anos o condenado logrou evitar 

fossem tais esquemas criminosos descobertos e reprimidos. Trata-

se de pessoa que, a despeito de possuir situação financeira abastada, 

revelou dolo elevado em seu agir. Homem de negócios conhecido 

mundialmente, e exatamente por isso, suas práticas empresariais 

criminosas foram potencialmente capazes de contaminar o 

ambiente de negócios e a reputação do empresariado brasileiro, 

causando cicatrizes profundas na confiança de investidores e 

empreendedores que, num passado recente, viam o Brasil como boa 

opção de investimento. Por tais razões, considero sua culpabilidade 

elevada. Considero os motivos que levaram EIKE BATISTA à 

prática criminosa bastante reprováveis, pois com sua conduta 

pretendeu, de maneira desleal, promover os interesses econômicos 

de seu grupo de empresas, melhorar sua competitividade e aumentar 

seu faturamento.  

 

 

Como se vê, ficou evidente que os desembolsos efetuados por EIKE e suas 

empresas, inclusive por meio do escritório de ADRIANA ANCELMO, consistiam em 
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inequívocas vantagens indevidas direcionadas à quadrilha comandada por SERGIO 

CABRAL. Por tal feito, caracterizada está a improbidade administrativa, passível de 

responsabilização, ao lado da resposta no plano criminal, já aplicada alhures. 

 

[V] A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - TIPIFICAÇÃO DAS CONDUTAS  

 

  Não há dúvida da ilegalidade qualificada das condutas praticadas pelos réus19.  

 

  A improbidade é de evidência solar e se deduz, sem maior dificuldade, do 

simples fato de que os atos ora vergastados configuraram, antes, fatos-tipos da ação penal 

proposta pelo MPF, já afirmados em sentença penal condenatória.  

 

  Claramente, o agente público que solicita e recebe vantagem indevida pratica 

ato ilícito doloso, cujas gravidade e especialidade são suficientes à configuração da 

improbidade administrativa. De igual maneira, o agente privado - pessoa física ou jurídica - 

que, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.429/92, "induza ou concorra para a prática do ato de 

improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta" deve se submeter, 

também, às sanções civis da improbidade, no que lhe for aplicável, em solidariedade com o 

agente público. 

 

  Conforme o contexto probatório produzido na ação criminal e ora 

reproduzido, no que se refere aos CASO 1 e 2 acima descritos (pagamento de propina no 

exterior e no Brasil), é inegável que SERGIO CABRAL, como líder da Organização 

Criminosa e em comunhão de esforços com WILSON CARLOS e CARLOS MIRANDA, 

obteve vantagem econômica milionária de EIKE BATISTA, empresário que, como 

demonstrado, possuía vultosos interesses econômicos que poderiam ser atingidos pela ação 

                                                 
19 Em precedente paradigmático, Teori Zawaski conceituou: "a improbidade é ilegalidade tipificada e 

qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente” (STJ, AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/09/2011). 

 





 
 

37 

ou omissão do ex-governador do Estado. Evidente a adequação das condutas, portanto, ao 

inciso I do art. 9, da Lei 8.429/92.20 

 

  Ressalte-se que o núcleo do tipo de improbidade do precitado inciso I não 

exige, para sua ativação, o efetivo comércio da atuação administrativa, com a comprovada 

prática ou omissão pelo agente estatal de ato em benefício ao particular. Basta que os 

interesses deste último sejam potencialmente expostos à atuação do agente público para que, 

uma vez percebida a vantagem econômica, se configure a adequação da conduta à fattispecie 

normativa. Quer-se dizer com isso que tanto o efetivo suborno para praticar ou deixar de 

praticar um ato administrativo específico quanto a mera compra de bom relacionamento são 

equiparadas pela lei para fins de configuração da improbidade descrita no inciso I do artigo 

9º. 

 

  De toda sorte, as condutas perfiladas dos capítulos anteriores se adequariam 

também aos termos do tipo autônomo previsto no caput do artigo 9º, ainda que por hipotética 

desqualificação da figura mais específica do inciso I. Com efeito, o fato gerador da 

improbidade previsto no caput do artigo 9º é centrado na noção de vantagem indevida, assim 

compreendida, em direito administrativo, toda e qualquer retribuição, direta ou indireta, que 

seja estranha ou sobeje os estipêndios que, por lei, são devidos aos agentes políticos e 

servidores públicos como contraprestação aos seus serviços.  

 

  Outrossim, as condutas dos Réus SERGIO CABRAL e WILSON CARLOS 

configuram, ainda, improbidade administrativa com fundamento no inciso VII do artigo 9º, 

da Lei n.º 8.429/92.21 

                                                 
20 Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo 

de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade 

nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 

   I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, 

direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto 

ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 

público; 
21 “Art. 9° (...)  
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  A variação patrimonial desproporcional à remuneração auferida por agente 

político ou servidor público é fato gerador de improbidade administrativa tipificado 

expressamente na lei (artigo 9o, inciso VII), no mesmo passo em que se apresenta como 

elemento de confirmação do recebimento indevido de vantagens previsto no caput do art. 9º. 

 

  Os documentos carreados aos autos da ação penal são particularmente ricos 

na demonstração desse fato tipo. 

 

  A prova dos autos já realçada revelou que SERGIO CABRAL obteve bens 

sem lastro e em valores desproporcionais à renda percebida com o cargos público de 

Governador do Estado então ocupado. 

 

  Destaque-se também que, quando da entrega voluntária, pelos irmãos 

CHEBAR, de cerca de US$ 100 milhões à Justiça Federal, foi revelado que, deste montante 

- no qual estão inserido os valores da propina de EIKE BATISTA -, cerca de US$ 15 milhões 

eram de propriedade de WILSON CARLOS.  

 

  Este valor decorria do papel fundamental que WILSON CARLOS 

desempenhava em geral na ORCRIM e, em particular, no presente caso: tratava-se do 

delegatário imediato de SERGIO CABRAL na articulação e controle do recebimento de 

propina. No caso específico, como visto, coube a WILSON CARLOS  acionar os irmãos 

CHEBAR para que, em reuniões com FLAVIO GODINHO, fosse delineada uma solução 

para que o pagamento se desse no exterior. 

 

  Repise-se, por oportuno, que por decorrência dos pagamentos efetuados por 

EIKE BATISTA nos dois esquemas ora denunciados, SERGIO CABRAL adicionou aos 

                                                 
VII - aquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de 

qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público.” 
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seu patrimônio valor que, pelo câmbio atual, supera os R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco 

milhões de reais), quantia inimaginável para qualquer pessoa que cogite se dedicar à vida 

pública.  

 

  Diga-se, enfim, que nos mais de 15 (quinze) anos de vida pública, SERGIO 

CABRAL ocupou, a título de atividade remunerada e de forma ininterrupta, apenas os cargos 

públicos de Deputado estadual, Senador e Governador do Estado. A remuneração oferecida 

por tais cargos, definitivamente, jamais seria compatível com os acréscimos patrimoniais e 

com o estilo de vida ostentado por ambos.  

 

  FLAVIO GODINHO, por sua vez, agiu em unidade de desígnios  com EIKE 

para alcançar o objetivo ilícito, tendo, desde 2010, promovido e participado das reuniões - 

muitas na própria sede da EBX - onde eram traçadas as estratégias para o 

pagamento/recebimento do numerário ilegal. Foi GODINHO, com efeito, quem sugeriu e 

viabilizou o "contrato de aconselhamento" a ser celebrado entre as Offshore CENTENNIAL 

e ARCADIA como simulacro da vantagem indevida. 

 

  Já em 2015, FLAVIO GODINHO, às voltas com a apreensão, pela Polícia 

Federal e MPF, de comprometedor extrato bancário na residência de EIKE BATISTA, 

novamente comandou reunião dos envolvidos visando a garantir que a operação 

CENTENNIAL-ARCADIA permanecesse às ocultas, liderando, assim, nova investida contra 

os princípios do artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92. 

 

  Foi FLAVIO GODINHO, também, que acertou com ADRIANA 

ANCELMO o pagamento de propina através de fictícios serviços de advocacia. A 

companheira de SERGIO CABRAL, além dos benefícios indiretos auferidos no Caso 1 

(propina no exterior), foi diretamente beneficiada com o recebimento, por seu escritório, de 

R$ 1 milhão de reais pagos pela EBX a título de honorários, sem jamais ter prestado serviço 

algum como contraprestação.   
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  Inconteste, a propósito, que o atuar dos réus, a todo o tempo, esteve em 

desacordo com os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e lealdade 

às instituições, tutelados no artigo 11 da Lei nº 8.429/92.  Com efeito, no uso indevido dos 

cargos públicos testemunhado pelos fatos, e na postura abusiva adotada pelos corruptores, há 

evidente malferimento aos princípios que devem reger a Administração Pública. 

 

  Por outro lado, dúvida não havia, por suposto, de que não era ignorado pelos 

réus a ilicitude do pagamento e/ou recebimento das milionárias quantias destinadas, no Brasil 

e no exterior, à quadrilha de SERGIO CABRAL. Tanto que, se assim não fosse, não teriam 

os réus recorrido a engenhosos mecanismos de ocultação dos pagamentos efetuados através 

de contratos simulados. O dolo, portanto, também se afigura com clareza. 

 

  Sabe-se que a improbidade administrativa não se confunde com mera 

ilegalidade administrativa e que, à exceção de hipóteses previstas no artigo 10 da Lei nº 

8.429/92, depende de prova do dolo dos agentes.  

 

  E a consciência e a intenção da prática ilícita e danosa ao erário estadual se 

apresentaram presentes em todo o conjunto de condutas apuradas. De fato, verifica-se, in 

casu, a existência de elementos distintivamente configuradores do dolo típico à configuração 

dos atos ímprobos22. 

 

  Importa noticiar, por fim, que os réus pessoas físicas da presente ação foram 

todos condenados no âmbito da ação penal (Documento 1), nos seguintes termos: 

 

                                                 
22 Conforme adverte a doutrina, “razões diversas, como os vultosos valores pecuniários envolvidos, a magnitude 

do desvio de verbas públicas, o tempo que o administrador público teve para analisar a questão e sobre ela 

proferir decisão, a experiência administrativa do gestor público e a prevenção que recebeu sobre alguma 

irregularidade em curso, poderão nortear o intérprete e o aplicador da LIA no sentido de obterem posição 

segura, no que tange à existência de dolo ou culpa, em cada caso” (SILVIO ROBERTO OLIVEIRA DE 

AMORIM JUNIOR, in Improbidade Administrativa – Procedimento, Sanções e Aplicação Racional. Ed. 

Forum, 2017, p. 111). Esses e outros elementos de distinção mais emblemáticos da improbidade administrativa, 

e da consciência plena do agir, estão presentes na presente hipótese. 
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a) SERGIO CABRAL, à pena total de 22 (vinte e dois) anos e 8 (oito) 

meses de reclusão e 1140 (mil cento e quarenta) dias multa, ao valor unitário 

de 1(um) salário-mínimo, pela prática dos crimes previstos no artigo 317 do 

Código Penal, no artigo 1º da Lei nº 9.613/98 e artigo 22, parágrafo único, da 

Lei nº 7.492/86; 

b) WILSON CARLOS, à pena total de 9 (nove) anos e 10 (dez) meses 

de reclusão e 300 (trezentos) dias multa, ao valor unitário de 1 (um) salário-

mínimo, pela prática dos crimes previstos no artigo 317 do Código Penal e no 

artigo 1º da Lei nº 9.613/98; 

c) ADRIANA ANCELMO, à pena total de 4 (quatro) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão e 300 (trezentos) dias multa, ao valor unitário de 1 (um) 

salário-mínimo, pela prática dos crimes previstos no artigo 317 do Código 

Penal e no artigo 1º da Lei nº 9.613/98; 

d) EIKE BATISTA, à pena total de 30 (trinta) anos de reclusão e 840 

(oitocentos e quarenta) dias multa, ao valor unitário de 1 (um) do salário 

mínimo, pela prática dos crimes previstos no artigo 333 do Código Penal e no 

artigo 1º da Lei nº 9.613/98; 

e)  FLAVIO GODINHO, à pena total de 22 (vinte e dois) anos de 

reclusão e 700 (setecentos) dias multa, ao valor unitário de 1 (um) do salário 

mínimo, pela prática dos crimes previstos no artigo 333 do Código Penal e no 

artigo 1º da Lei nº 9.613/98 

 

  Já as pessoas jurídicas indicadas como rés - EBX e CENTENNIAL - ambas 

sob o controle direto ou indireto de EIKE BATISTA e FLAVIO GODINHO, afastaram-se 

claramente dos objetivos societários lícitos que lhes prescrevem as leis comerciais para 

servirem como instrumentos de práticas criminosas, devendo, por isso, com base no artigo 3º 

da Lei nº 8.429/92, sujeitarem-se e responderem, com seus respectivos patrimônios, às 

sanções da improbidade.  
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  Destarte, evidenciada a ilegitimidade dos atos praticados e revelado o 

elemento doloso que permeou toda a atuação dos réus, impõe-se o julgamento de procedência 

da presente demanda, consoante os pedidos delineados e deduzidos a seguir. 

 

[VI] O DANO MORAL COLETIVO 

 

  Consoante o exposto nos capítulos anteriores, é impossível subdimensionar a 

magnitude e a gravidade dos atos delitivos narrados na presente demanda. Com efeito, a partir 

da atuação da Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, desvendou-se um universo de 

práticas criminosas - das quais o presente caso é importante capítulo - sem precedentes na 

história do Estado do Rio de Janeiro. 

 

  Em estimativa nada arrojada, avalia-se que o total de recursos desviados dos 

cofres públicos estaduais por atuação da Organização Criminosa liderada por SERGIO 

CABRAL em conluio com bandidos travestidos de empresários possa chegar a ordem de R$ 

1.5 bilhão de reais, com repercussão desastrosa sobre a qualidade dos serviços públicos 

prestados, sobretudo, à parcela mais carente da população fluminense. 

 

  Mas a dimensão sem paralelo do assalto ao Estado deixou marcas que 

ultrapassam o campo patrimonial. Em primeiro lugar, a traição vil aos interesses da 

população por seus mandatários, como verificado no caso presente, propaga um verdadeiro 

sentimento difuso de desalento e, sobretudo, descrédito nas instituições públicas, minando, 

em suas bases, a própria ideia de um sistema de governo representativo voltado para 

satisfação da vontade geral. A noção de democracia, destaque-se, é ela própria um conceito 

de construção coletiva embasado, amiúde, em certa coesão social e na confiança das pessoas 

no sistema político e nas instituições estatais. A desconstrução dessas bases, com o 

desvirtuamento do Estado para a busca de fins espúrios justamente por aqueles que deveriam 

em primeiro lugar defendê-lo, configura inegável lesão à esfera moral da comunidade dos 

habitantes do estado do Rio de Janeiro. E como todo ato ilícito causador de dano  - ainda que 
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na esfera extrapatrimonial - a corrupção desmedida deve encontrar resposta à altura na ação 

corretiva do Poder Judiciário, mediante compensação ao denominado "dano moral coletivo”. 

 

  Neste sentido, segundo a valiosa lição doutrinária de BITTAR FILHO, o dano 

moral coletivo seria:   

 

“[...] a injusta lesaõ da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a 

violaçaõ antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. 

Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo mençaõ ao fato de 

que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), 

idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente 

injustificável do ponto de vista jurídico; quer isso dizer, em última 

instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como 

se dá na seara do dano moral individual, aqui também naõ há que se cogitar 

de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato 

da violaçaõ (damnum in re ipsa).” 23 

 

  Sob outro enfoque, essa lesão a valores imateriais da comunidade se reflete 

externamente através da perda reputacional infligida ao Estado, capaz de gerar-lhe 

significativos obstáculos tanto nos seus contatos com demais instituições públicas nacionais 

e internacionais, como, sobretudo, nas suas relações com o mercado. Com efeito, são notórias 

as repercussões deletérias que as práticas de corrupção verificadas nos últimos anos tiveram 

sobre o ambiente de negócios no estado do Rio de Janeiro - inclusive com o rebaixamento de 

suas notas nos ratings de investimentos - o que, em auxílio de outros fatores, acabaram por 

empurrar o Estado do Rio de Janeiro para abismo financeiro em que atualmente se encontra. 

 

  É impositivo, portanto, que essa ordem de lesões sejam reprimidas, sendo o 

instrumento da ação civil pública por ato de improbidade o meio eficaz para tanto, conforme 

já assentou o egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbis:   

 

                                                 
23 (BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no contexto jur ídico brasileiro. Disponível em: 

http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf. Acesso em: 04 abr. 2016.  
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ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

DANO AO ERÁRIO. MULTA CIVIL. DANO MORAL. 

POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. (...) 3. Naõ há vedaçaõ legal ao 

entendimento de que cabem danos morais em ações que discutam 

improbidade administrativa seja pela frustraçaõ trazida pelo ato 

ímprobo na comunidade, seja pelo desprestígio efetivo causado à 

entidade pública que dificulte a açaõ estatal. (...) (STJ, REsp 

960.926/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 01/04/2008)  

 

  Em função, portanto, da gravidade dos ilícitos praticados pelos ora réus e do 

tamanho da lesão experimentada pela sociedade fluminense, pede-se a condenação dos réus 

ao pagamento de compensação equivalente a, pelo menos, duas vezes as vantagens 

patrimoniais indevidas pagas/auferidas. 

 

[VII] OS PEDIDOS CAUTELARES 

 

 

  Pelo todo o exposto, diante do elevado enriquecimento ilícito deslindado, com 

fundamento no artigo 7º da Lei nº 8.429/92, no artigo  12  da  Lei  nº  7.347/85  e  nos  artigos  

294  e  seguintes  do  Código  de  Processo  Civil, requerer-se a concessão de tutela provisória 

cautelar de indisponibilidade de bens e valores. 

 

  De acordo com o preceito previsto no artigo 7º, da Lei nº 8.429/92278, a cautelar 

de indisponibilidade de bens e valores deve assegurar a eficácia das sanções que, de acordo 

com a lei, devam decorrer dos atos praticados, e, desta feita, deve englobar tantos bens quantos 

bastem para a perda pelos réus do acréscimo patrimonial ilícito, a reparação dos danos 

causados ao erário, bem assim a multa civil. 

 

  A medida é urgente e imprescindível para garantir o resultado útil do processo, 

notadamente as sanções de cunho financeiro que, necessariamente, advirão da presente ação, 

haja vista o enorme volume de valores desviados e recebidos ilicitamente.  

 





 
 

45 

  Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, é presumido o 

periculum in mora nas ações de improbidade relacionadas à dilapidação do erário estadual e 

ao enriquecimento ilícito às custas do dinheiro público. 

 

  Mas o risco, no caso presente, ultrapassa muito o campo da presunção. 

Notadamente em relação ao patrimônio multimilionário amealhado por EIKE BATISTA no 

período coincidente com a gestão CABRAL, há recente notícia de que o empresário estaria 

promovendo fraudulento esvaziamento patrimonial mediante fraudulenta transferência 

de ativos a seu filho, THOR BATISTA, por intermédio de empresas e fundos offshore, o 

que, inclusive, ocasionou a expedição de ordem judicial de bloqueio proferida pelo juízo da 

recuperação judicial de uma de suas empresas, em Minas Gerais – MG. Confira-se a notícia: 

 

“Justiça de Minas bloqueia R$ 778,4 milhões de Thor, filho de Eike 

Batista 
O objetivo do bloqueio dos bens do filho de Eike Batista é pagar débitos com 

credores. 20.03.2019 

 

A 1.ª Vara Empresarial da Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio 

de R$ 778,4 milhões de Thor Batista, filho mais velho do empresário Eike 

Batista. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (20) pela juíza Cláudia 

Helena Batista.  

A ação, que corre em segredo de Justiça, foi movida pelo administrador 

judicial da MMX, empresa do grupo de Eike, que está em recuperação 

judicial. O objetivo é que os valores bloqueados ajudem a pagar débitos com 

credores da empresa.  

O G1 entrou em contato com a defesa de Thor e com o administrador judicial 

da MMX e ainda não obteve retorno. Levantamento do jornal "O Estado de 

São Paulo" mostra que o rastreio de recursos foi feito depois que um 

bloqueio anterior de bens do pai demonstrou transferência de fundos para 

Thor.24  

 

 

  Evidente que estando em questão, nesta ação, interesses públicos que sobejam 

até o interesse legítimo dos credores privados de EIKE BATISTA, maior razão há para a 

decretação da indisponibilidade de seus bens, sem prejuízo da apuração subsequente da 

                                                 
24 https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/03/20/justica-de-minas-bloqueia-r-7784-milhoes-do-

filho-de-thor-batista.ghtml.  

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/03/20/justica-de-minas-bloqueia-r-7784-milhoes-do-filho-de-thor-batista.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/03/20/justica-de-minas-bloqueia-r-7784-milhoes-do-filho-de-thor-batista.ghtml
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dimensão do esvaziamento patrimonial já efetuado e adoção de eventual medida de contenção. 

 

  De se ressaltar, ademais, que a forma ardilosa com que os réus agiram no 

período mencionado - inclusive mediante remessa de valores para o exterior, celebração de 

contratos fictícios e ocultação de patrimônio - é elemento que reforça a urgente necessidade 

de adoção de medidas cautelares em face dos réus.  

 

  O fumus boni juris, a seu turno, restou cabalmente evidenciado na presente ação 

e na ação com penal, com amplo e farto conjunto probatório, que delimita a ação individual de 

cada réus, bem assim a organização, permanente e continuada, da “ORCRIM” que, de forma 

eficiente e gravemente prejudicial ao Estado, descumpriu os deveres legais de probidade, tudo 

para o fim de beneficiamento indevido de agentes públicos e de terceiros.   

 

  De se notar, por fim, que a responsabilidade dos réus para com os danos 

causados é solidária porquanto agiram de forma conjunta e coordenada impondo-se, assim, a 

incidência dos artigos 275 e 942, caput, do Código Civil c/c o artigo 5º, da Lei n.º 8.429/92.  

 

  Ademais, a medida constritiva deverá recair sobre todos os bens dos réus, 

inclusive sobre imóveis e sobre bens e valores localizados no exterior. 

 

  Assim, em relação aos atos de improbidade administrativa relacionados ao 

CASO 1, tendo em vista que os valores referentes à vantagem indevida (originalmente, US$ 

16.592.620,00 ou R$ 64.213.439,40 no câmbio atual) já foram repatriados e colocados à 

disposição da Justiça, a indisponibilidade de bens e valores postulada deve considerar o valor 

da multa civil como sanção autônoma, no patamar de três vezes a vantagem paga/recebida, ou 

seja, (R$ 192.640.318,20), na forma prevista no artigo 12, inciso I, da Lei n.º 8.429/92. Tal 

indisponibilidade deve recair sobre os patrimônios de SERGIO CABRAL, WILSON 

CARLOS, EIKE BATISTA, FLAVIO GODINHO e CENTENNIAL. 
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  Já em relação aos atos de improbidade administrativa relacionados ao CASO 2, 

a indisponibilidade de bens e valores postulada deve considerar o valor da vantagem indevida 

paga/recebida, ou seja, R$ 1.000.000,00 acrescido do valor da multa civil como sanção 

autônoma, no patamar de três vezes a vantagem paga/recebida, ou seja, (R$ 4.000.000,00), na 

forma prevista no artigo 12, inciso I, da Lei n.º 8.429/92. Tal indisponibilidade deve recair 

sobre os patrimônios de SERGIO CABRAL, ADRIANA ANCELMO, EIKE BATISTA, 

FLAVIO GODINHO e EBX HOLDING LTDA. 

 

  Desta feita, requer-se seja concedida a tutela provisória cautelar, inaudita altera 

parte, de indisponibilidade de bens e valores dos bens de todos os réus que, de forma individual 

ou coletiva, sejam suficientes a garantir a efetivação das sanções de perda do acréscimo 

patrimonial ilícito e ressarcimento do dano causado ao erário, de forma solidária quanto ao 

dano, mais o importe requerido a título de multa civil como sanção autônoma (três vezes o 

valor do dano), nos valores acima apontados para cada caso. 

 

[VIII] PEDIDOS FINAIS 

 

  Por todo o exposto, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO requer a Vossa 

Excelência: 

 

[i] seja deferido o pedido liminar de indisponibilidade de bens no valor total de até R$ 

192.640.318,20 (cento e noventa e dois, seiscentos e quarenta mil, trezentos e dezoito 

reais e vinte centavos), de forma solidária, entre os réus SERGIO CABRAL, 

WILSON CARLOS, EIKE BATISTA, FLAVIO GODINHO e CENTENNIAL,  

devendo a medida constritiva recair sobre todos os bens dos réus, inclusive sobre 

imóveis e sobre bens e valores localizados no exterior; 

 

[ii] seja deferido o pedido liminar de indisponibilidade de bens no valor total de até R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais), de forma solidária, entre os réus SERGIO 

CABRAL, ADRIANA ANCELMO, EIKE BATISTA, FLAVIO GODINHO e 
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EBX HOLDING LTDA, devendo a medida constritiva recair sobre todos os bens dos 

réus, inclusive sobre imóveis e sobre bens e valores localizados no exterior; 

 

[iii] a notificação dos Réus para, querendo, apresentarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestação por escrito, nos termos do § 7º, do artigo 17 da Lei n.º 8.429/92; 

 

[iv] a intimação do ilustre representante do Ministério Público com atribuição para atuar 

no presente caso; 

 

[v] o recebimento da inicial e a citação dos Réus para, querendo, contestarem a presente 

ação, no prazo legal e sob pena de revelia; 

 

[vi] seja o pedido julgado procedente para CONDENAR os réus pela prática de atos de 

improbidade administrativa por condutas dolosas, com fundamento no artigo 9o, caput 

e incisos I e VII, e artigo 11, caput, todos da Lei nº 8.429/92, com a consequente 

aplicação de todas as sanções previstas no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92, no 

grau máximo e em solidariedade, conforme os Casos 1 e 2, destacadamente as 

elencadas adiante: 

 

[vi.1] SERGIO CABRAL e WILSON CARLOS, em relação ao CASO 1, as sanções 

do artigo 12, incisos I e III, especialmente: 

(i) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio em razão de 

variação patrimonial desproporcional; 

(ii) multa civil de 03 (três) vezes o valor do enriquecimento ilícito, no valor de 

192.640.318,20 (cento e noventa e dois, seiscentos e quarenta mil, trezentos e 

dezoito reais e vinte centavos); 

(iii) suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos; 

(iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica, pelo prazo de 10 (dez) anos; 
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(v) pagamento de danos morais coletivos no montante equivalente a duas vezes o 

valor da vantagem indevida auferida, equivalente a R$ 128.426.879,00 (cento e 

vinte oito milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e nove 

reais). 

 

[vi.2] EIKE BATISTA e FLAVIO GODINHO, em relação ao CASO 1, as sanções 

do artigo 12, incisos I e III, especialmente: 

 

(i) multa civil de 03 (três) vezes o valor do enriquecimento ilícito, no valor de 

192.640.318,20 (cento e noventa e dois, seiscentos e quarenta mil, trezentos e 

dezoito reais e vinte centavos); 

(ii) suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos; 

(iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica, pelo prazo de 10 (dez) anos; 

(iv) pagamento de danos morais coletivos no montante equivalente a duas vezes o 

valor da vantagem indevida paga, equivalente a R$ 128.426.879,00 (cento e vinte 

oito milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e nove reais). 

 

  [vi.3] CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC, HOLDING, em relação ao 

CASO 1, às sanções do artigo 12, incisos I e III, especialmente: 

 

(i) multa civil de 03 (três) vezes o valor do enriquecimento ilícito, no valor de 

192.640.318,20 (cento e noventa e dois, seiscentos e quarenta mil, trezentos e 

dezoito reais e vinte centavos); 

(ii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, pelo prazo de 10 (dez) anos, direta ou indiretamente, ainda 

que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo 

de dez anos. 
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(iii) pagamento de danos morais coletivos no montante equivalente a duas vezes o 

valor da vantagem indevida auferida, equivalente a R$ 128.426.879,00 (cento e 

vinte oito milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e nove 

reais). 

 

[vii.1] SERGIO CABRAL e ADRIANA ANCELMO, em relação ao CASO 2, as 

sanções do artigo 12, incisos I e III, especialmente: 

(i) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio em razão de 

variação patrimonial desproporcional; 

(ii) pagamento do valor correspondente à vantagem indevida auferida, equivalente 

a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 

(iii) multa civil de 03 (três) vezes o valor do enriquecimento ilícito, no valor de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais); 

(iv) suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos; 

(v) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica, pelo prazo de 10 (dez) anos; 

(vi) pagamento de danos morais coletivos no montante equivalente a duas vezes o 

valor da vantagem indevida auferida, equivalente a R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais). 

 

[vii.2] EIKE BATISTA e FLAVIO GODINHO, em relação ao CASO 2, as sanções 

do artigo 12, incisos I e III, especialmente: 

 

(i) pagamento do valor correspondente à vantagem indevida paga, equivalente a R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais); 

(ii) multa civil de 03 (três) vezes o valor do enriquecimento ilícito, no valor de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais); 

(iii) suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos; 
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(iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica, pelo prazo de 10 (dez) anos; 

(v) pagamento de danos morais coletivos no montante equivalente a duas vezes o 

valor da vantagem indevida auferida, equivalente a R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais). 

 

  [vii.3] EBX HOLDING LTDA, em relação ao CASO 2, as sanções do artigo 12, 

incisos I e III, especialmente: 

 

(i) pagamento do valor correspondente à vantagem indevida paga, equivalente a R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais); 

(ii) multa civil de 03 (três) vezes o valor do enriquecimento ilícito, no valor de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais) 

(iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, pelo prazo de 10 (dez) anos, direta ou indiretamente, ainda 

que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo 

de dez anos. 

(iv) pagamento de danos morais coletivos no montante equivalente a duas vezes o 

valor da vantagem indevida auferida, equivalente a R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais). 

 

[viii] com relação aos pedidos de perda do acréscimo patrimonial ilícito 

(recebimento/pagamento de vantagem indevida), requer a incidência de juros e 

correção monetária desde a data do ilícito; 

 

[ix] com a condenação, a inclusão do nome dos réus ímprobos no Cadastro Nacional 

de Condenador por Improbidade Administrativa; 
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[x] especificamente quanto às sanções referentes a (1) proibição de contratar com o 

Poder Público e de (2) receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, requer 

que as penalidades venham a abranger (a) as pessoas jurídicas ligadas, de fato ou de 

direito, às pessoas físicas e jurídicas condenadas; (b) as pessoas jurídicas ligadas ao 

mesmo grupo econômico dos réus; (c) as pessoas jurídicas (controladas, subsidiárias 

etc.) cujos estatutos ou contratos sociais forem objeto de alteração para absorver as 

atividades da(s) empresa(s) penalizada(s) e (d) outras sociedades empresariais que 

vierem a ser criadas para contornar a ordem judicial, com a consequente comunicação 

à Controladoria-Geral da União (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas - CEIS), ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (Sistema 

Unificado de Fornecedores – SICAFI) e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para 

inclusão do nome dos ímprobos no Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade 

Administrativa;  

 

[xi] a condenação dos Réus ao pagamento dos honorários sucumbenciais, calculados 

na razão de 20% (vinte por cento) do valor da causa. 

 

  Requer a produção de prova documental e documental suplementar, 

testemunhal e o depoimento pessoal dos réus. Postula, desde logo o depoimentos das 

testemunhas a seguir arrolados, cujos endereços e qualificações serão oportunamente 

oferecidos: 

 

a) RENATO CHEBAR. 

b) MARCELO CHEBAR. 

c) SERGIO COELHO. 

d) CARLOS MIRANDA. 

e) LUIZ ARTHUR ANDRADE CORREIA. 

f) MICHELLE TOMAZ PINTO. 
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  Adianta-se, também, o requerimento de depoimento pessoal do réu SERGIO 

CABRAL. 

 

  Protesta, em razão do volume excessivo, pela juntada aos autos da cópia 

integral do processo principal da ação penal nº 0503870-31.2017.4.02.5101 através de mídia 

digital a ser acautelada em Cartório para consulta dos interessados, consoante 

compartilhamento autorizado pelo r. Juízo da 7ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de 

Janeiro. 

 

  Protesta pela juntada da íntegra do depoimento de SERGIO CABRAL ao 

MPF, no mês de fevereiro do corrente ano, através de mídia digital a ser acautelada em 

Cartório para consulta dos interessados, consoante compartilhamento autorizado pelo r. Juízo 

da 7ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. 

  

  Dá à causa o valor de R$ 327.067.197,20 (trezentos e vinte e sete milhões 

sessenta e sete mil cento e noventa e sete reais e vinte centavos).  

 

  Ressalta, outrossim, que, na forma da novel regra prevista no artigo 183 do 

NCPC, as comunicações ao Estado e autarquias no processo devem se dar por meio de 

intimação pessoal do Procurador do Estado, o que requer seja feito conforme procedimento 

padrão estabelecido entre a PGE e o TJ/RJ. 

 

Termos em que, 

pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2019 

 

____________________________________________ 

MARCELO LOPES DA SILVA 

Procurador-Geral do Estado 
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____________________________________________ 

REINALDO FREDERICO AFONSO SILVEIRA 

Subprocurador-Geral do Estado 

 

__________________________________ 

CLAUDIA COSENTINO 

Procuradora do Estado  

__________________________________ 

FERNANDO FROES OLIVEIRA 

Procuradora do Estado 

 

__________________________________ 

MARTA BRENNER 

Procuradora do Estado 

 

 

__________________________________ 

PAULO ENRIQUE MAINIER DE 

OLIVEIRA 

Procurador do Estado 

 

__________________________________ 

JOAQUIM PEDRO ROHR 

Procurador do Estado  

__________________________________ 

MARCIO BRUNO MILECH 

Procuradora do Estado 

 

__________________________________ 

GUILHERME JALES SOKAL 

Procurador do Estado 

 

 

__________________________________ 

DAVI MARQUES DA SILVA 

Procurador do Estado  
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