
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradora da República em São Paulo/SP

Núcleo de Combate à Corrupção

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JUIZ  DA  __  VARA  CÍVEL  FEDERAL  DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO – SP

OPERAÇÃO ÁGUAS CLARAS
Inquérito Civil Público nº 1.34.001.002551/2016-30

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República 
signatária,  vem  a  presença  de  Vossa  Excelência,  ajuizar  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA em face dos seguintes dirigentes da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA 
DE DESPORTOS AQUÁTICOS –  CBDA,  1)  COARACY GENTIL MONTEIRO NUNES 
FILHO, Presidente da CBDA;  2)  SERGIO ALVARENGA,  Diretor  Financeiro da CBDA;  3) 
RICARDO  DE  MOURA, Coordenador  Técnico  de  Natação  da  CBDA;  4)  RICARDO 
GOMES CABRAL, Coordenador Técnico de Polo Aquático da CBDA (fls. 800). Bem como 
em face de diversos particulares.

Segundo apurado no presente  Inquérito  Civil,  e  conforme  relatado 
nesta  petição  inicial  de Ação  de  Improbidade  Administrativa,  o  presidente  da  CBDA 
COARACY GENTIL MONTEIRO NUNES FILHO,  acompanhado dos outros membros da 
diretoria mencionados, praticaram diversos atos de Improbidade Administrativa durante a 
gestão da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS.

Deve-se salientar, que  COARACY é Presidente da  CBDA,  entidade 
sem fins lucrativos, desde 1988, tendo sido reeleito 7 (sete) vezes pelos dirigentes das 27 
federações estaduais (fls.  834).  Durante  este expressivo período causou (1)  Dano aos 
cofres da CBDA, fato que atingiu e atinge diretamente os esportes aquáticos,  os quais 
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deveriam ser  tutelados,  coordenados e fomentados pela própria  CBDA;  bem como (2) 
Violou  diversos  princípios  da  Administração  Pública,  tais  como  impessoalidade, 
transparência,  publicidade,  imparcialidade,  legalidade,  lealdade  às  instituições  dentre 
outros.

Através de referidas condutas, que estão demonstradas na inicial da 
Ação  de  Improbidade  Administrativa,  e  comprovadas  pelas  evidências  constantes  no 
Inquérito  Civil  Público,  COARACY,  SERGIO  ALVARENGA,  RICARDO  DE MOURA  e 
RICARDO  CABRAL –  com  a  concorrência  de  diversos  particulares  e  empresas  – 
cometeram os ilícitos de Improbidade Administrativa de Dano ao Erário (art. 10,  caput e 
inc. I, VIII,  IX, XI  e XII, da Lei 8.429/92), e  Violação aos Princípios da Administração  
Pública (11º, caput e inc. I, IV e VI, da Lei 8.429/92).

Além  disso,  referidos  agentes  públicos  realizaram  4  (quatro) 
licitações  fraudulentas    (Cotações  Prévias  de  Preços)  ,  que  resultaram  em  fictícia 
aquisição de equipamentos (conforme será demonstrado na inicial).  De acordo com as 
investigações, não se encontrou evidências da efetiva compra e entrega   desses materiais  , 
ao  contrário,  existem diversos  indícios  de  que essas aquisições ocorreram apenas  no 
papel, contudo,  foram despendidos valores na casa de  R$ 1.  2  00.000,00    (um milhão e   
duzentos mil  reais) para a aquisição fraudulenta desses.  Também foi  constatado que 
além das quantias  estarem  superfaturadas,  as  empresas participantes  das licitações  e 
seus sócios tinham estreita  s   ligações entre si  . 

As práticas narradas na Ação de Improbidade  que segue  tratam a 
respeito  da malversação   de  verbas  públicas    repassadas    à    CONFEDERAÇÃO   
BRASILEIRA DE  DESPORT  O  S  AQUÁTICOS    pelo  Ministério  do  Esporte,  através  do   
Convênio  nº  777.081/2012, fatos  que  implicam  diretamente  no  desempenho  dos 
esportistas, e que prejudicaram extremamente o próprio Esporte Aquático como um todo, 
violando, assim, diversas legislações esportivas (Lei Pelé, Lei Piva, dentre outras) bem 
como as diretrizes do Ministério dos Esportes. 

Assim, com a apropriação indevida de referidas verbas por parte dos 
agentes públicos réus, equipamentos esportivos deixaram de ser adquiridos; treinamentos 
nacionais  não  foram  concretizados;  participação  dos  atletas  em  treinamentos  e 
competições  internacionais  não  se  realizaram;  os  atletas  não  foram  remunerados 
devidamente.  Logo,  foi  possível  se  constatar  que  durante  a  gestão  de  mencionados 
dirigentes, o ESPORTE não foi devidamente promovido, garantido e aprimorado, como 
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determina  o  Sistema  Nacional  do  Desporto.  Os  resultados  obtidos  nas  Olimpíadas 
Rio/2016  pelas  modalidades  esportivas  que  deveriam  ser  coordenadas  pela  CBDA 
(natação, polo aquático, nado sincronizado, saltos ornamentais e maratonas aquáticas1) 
demonstram a falta de uma gestão adequada e comprometida com o esporte aquático.

Outrossim,  entendendo-se  que os  cargos  ocupados  principalmente 
pelo Presidente da CBDA e pelos demais dirigentes réus visaram à apropriação de valores 
que  pertenciam  ao  ESPORTE  AQUÁTICO  constata-se  a  impossibilidade  de  referidos 
dirigentes permanecerem a frente da aludida Confederação, evitando-se, assim, que outros 
atos de Improbidade Administrativa sejam consumados, interrompendo-se, desta forma, a 
continuidade do DANO AO ERÁRIO PÚBLICO.

Assim, há fortes evidências de que  COARACY,  em companhia dos 
demais  dirigentes  da  CBDA,  em conluio  com as  empresas  (1)  HALLER RAMOS  DE 
FREITAS  JUNIOR  –  ME.;  (2)  COMPETITOR  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS  PARA 
PISCINAS ESPORTIVAS LTDA.; (3) NATAÇÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 
LTDA.;  (4)  FIORE ESPORTES COMÉRCIO LTDA.;  e  (5) POLISPORT INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA., autorizou e realizou 4 (quatro) licitações fraudulentas, que resultaram 
em  prejuízo  de  R$  1.265.844,00 (um  milhão,  duzentos  e  sessenta  mil,  oitocentos  e 
quarenta e quatro reais) aos cofres da CBDA (fls. 713).

Embora  os  atos  ilícitos  constantes  nos  presentes  autos  tenham 
ocorrido no ano de 2014, constata-se que a gestão  temerária e  irregular da  CBDA por 
parte dos mencionados dirigentes vem de longa data, sendo extremamente recomendável 
o afastamento dos    citados    dirigentes  ,  vez que a atuação  destes é incompatível  com a 
manutenção  de  suas  funções  na  presidência,  coordenações  e  diretoria da 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS,  visto  que  a  atuação 
destes agentes públicos está permeada de infrações improbas e também criminais.

Assim, como a CBDA ordinariamente gere recursos públicos federais, 
se revela  a  necessidade,  adequação  e  proporcionalidade  do  deferimento  da  medida 
cautelar  de  afastamento  da  atividade.  Assim,  a  decretação  da  medida  de  cautela 
consubstanciada  na  suspensão  das  atividades  exercidas  no  âmbito  da  Presidência, 
Coordenadorias e Diretoria Financeira da CBDA, até o final do presente processo, visa 
evitar  que  a  permanência  de  1)  COARACY  GENTIL  MONTEIRO  NUNES  FILHO; 2) 

1 Embora a obtenção de medalha de bronze tenha sido alcançada pela maratonista aquática Poliana Okimoto.
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SÉRGIO ALVARENGA,  3)  RICARDO DE MOURA,  e 4)  RICARDO GOMES CABRAL à 
frente da Confederação possibilite a reiteração da atividade ilícita.

Ademais, importante salientar que este MPF por duas vezes solicitou 
o encaminhamento de diversos documentos ao Presidente da  CBDA, entretanto, muitos 
não foram entregues.

Segundo o doutrinador Rogério Pacheco Alves2

“…  Busca-se, enfim, propiciar um clima de franco e irrestrito acesso ao  
material  probatório,  afastando  possíveis  óbices  que  a  continuidade  do  
agente no exercício do cargo, emprego, função ou mandato eletivo poderia  
proporcionar.

O  periculum  in  mora,  está  devidamente  demonstrado,  pois  a 
permanência nos cargos dos Presidentes e Diretores da CBDA fará com que as práticas 
ilícitas tenham continuidade, ocasionando, assim, maiores danos ao erário e aos Esportes 
Aquáticos; além disso, é de extrema importância a preservação de documentos e material  
contábil da Confederação, os quais poderão ser destruídos ou dificultados seu acesso por 
eventuais manobras irregulares desses dirigentes réus.

Em relação ao  fumus boni iuris,  as provas documentais, periciais e 
testemunhais coletadas no Inquérito Civil  demonstram as práticas delitivas por parte do 
Presidente  e  Diretores  da  CBDA,  as  quais  resultaram no  dano  ao  erário  de  mais de 
R$  1.200.000,00  (um milhão  e  duzentos mil  reais) e  nas  violações  dos  Princípios  da 
Administração Pública.

Ademais,  não  foram  apenas  os  ilícitos  tratados  nessa  inicial  que 
foram praticados pelos dirigentes da CBDA, diversos outros foram cometidos juntamente 
com inúmeras empresas e pessoas físicas;  contudo,  todos esses atos de Improbidade 
Administrativa não foram incluídos na presente Ação diante da necessidade de se obter um 
bom andamento processual,  vez que a existência de  dezenas de investigados no polo 
passivo  apenas  atrasaria o  andamento  regular  do feito.  Assim,  outras  Ações  de 
Improbidades serão  oferecidas,  com  a  indicação  de  outros  eventos  e  irregularidades 
posteriormente.
2 GARCIA, Emerson, e PACHECO ALVES, Rogério. Improbidade Administrativa. Ed. Saraiva, São Paulo – 2014, 

pg.1039.
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Outrossim, este MPF requer o afastamento liminar de: 1) COARACY 
GENTIL MONTEIRO NUNES FILHO, da Presidência da CBDA; 2) SERGIO ALVARENGA, 
da Diretoria Financeira da CBDA, 3) RICARDO DE MOURA, da Coordenadoria Técnica de 
Natação da CBDA; e 4) RICARDO GOMES CABRAL, da Coordenadoria Técnica de Polo 
Aquático da CBDA; nos termos do artigo 20, § único da Lei de Improbidade Administrativa, 
Lei nº  8.429/92.

São Paulo, 20 de setembro de 2016. 

THAMÉA DANELON VALIENGO
 Procuradora da República

Núcleo de Combate à Corrupção
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EXMO.  SR.  DR.  JUIZ  FEDERAL  DA  _  VARA  CÍVEL  FEDERAL  DA  SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP

OPERAÇÃO ÁGUAS CLARAS
Inquérito Civil Público nº 1.34.001.002551/2016-30

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República 
signatária,  no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no 
artigo 37, “caput” e § 4º, artigo 129, incisos III e IX, da Constituição Federal, artigo 6º, inciso 
XIV, alínea f, da Lei Complementar nº 75/93 e nas disposições da Lei n.º 8.429/92, vem à 
presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
com pedido de medida liminar

em face de:

COARACY GENTIL MONTEIRO NUNES FILHO,  Presidente da CBDA, 
CPF nº  031.405.127-91, residente e domiciliada à Rua João Lira, nº 71,  
apto. 202, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.430-210;

SÉRGIO RIBEIRO LINS DE ALVARENGA, Diretor Financeiro da CBDA,  
022.530.627-15,  Rua  Amstrong,  nº  441,  Casa,  Itanhanga,  Rio  de  
Janeiro/RJ, CEP 22.753-280;
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RICARDO DE MOURA, Coordenador Técnico de Natação da CBDA,  
CPF nº 610.258.288-87, residente e domiciliado à Rua Miguel Lemos,  
nº 78, apto. 801, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.071-000;

RICARDO GOMES CABRAL, Coordenador Técnico de Polo Aquático  
da  CBDA,  CPF  nº  607.073.567-68,  residente  e  domiciliado  à  Rua  
Andrade  Neves,  nº  66,  apto.  1405,  Tijuca,  Rio  de  Janeiro/RJ,  CEP  
20.510-230;

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, CNPJ 
nº  29.980.273/0001-21,  com sede na  Avenida  Presidente  Vargas,  nº  
463, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.071-908;

JOSE  NILTON  CABRAL  DA ROCHA,  brasileiro,  sócio  fundador  da 
empresa  NATAÇÃO  COMÉRCIO  DE  ARTIGOS  ESPORTIVOS  LTDA.,  
CPF  nº  115.111.845-15,  residente  na  Avenida  dos  Bandeirantes,  nº  
2800, Campo Belo, CEP 04.553-003, São Paulo/SP;

HALLER RAMOS DE FREITAS JUNIOR, brasileiro, sócio das empresas  
NATAÇÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. e HALLER 
RAMOS DE FREITAS JUNIOR – ME, CPF nº 043.323.708-21, residente à  
Rua Edson, nº 640, apto. 41, Bloco B4, Campo Belo, CEP nº 04.618-
032, São Paulo/SP;

MONICA  PEREIRA  DA  SILVA  RAMOS  DE  FREITAS,  CPF  nº 
101.173.838-48,  residente à Rua Edson, nº  640,  apto.  41,  Bloco B4,  
Campo Belo, CEP nº 04.618-032, São Paulo/SP;

KEILA DELFINI SANTOS PEREIRA DA SILVA, CPF nº 191.856.018-88,  
residente  à  Rodovia  Raposo Tavares,  nº  3175,  Bloco D,  Apto.  146,  
Jardim Adhemar de Barros, CEP nº 05577-000, São Paulo/SP; 

NATAÇÃO  COMÉRCIO  DE  ARTIGOS  ESPORTIVOS  LTDA.,  CNPJ  nº  
60.292.182/0001-43, com sede na Rua Pio XI, nº 2224 – CEP 05.468-
140, bairro Alto da Lapa, São Paulo/SP;
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HALLER  RAMOS  DE  FREITAS  JUNIOR  –  ME.,  CNPJ  nº 
07.714.441/0001-02, com sede na Avenida dos Bandeirantes, nº 2756,  
CEP nº 04.553-003, Campo Belo, São Paulo/SP;

COMPETITOR  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS  PARA  PISCINAS 
ESPORTIVAS LTDA., CNPJ nº 0.288.990/0001-69, com sede na Avenida  
dos Bandeirantes 2754, CEP nº 04553-003, São Paulo/SP;

SERGIO DE ALEXANDRE WEYAND, brasileiro, sócio administrador da  
empresa FIORE ESPORTES – COMÉRCIO LTDA., CPF nº 125.744.138-
81, residente à Rua Professor Carlos de Carvalho, nº 155, apto. 81,  
Itaim Bibi, CEP nº 04.531-080, São Paulo/SP;

FIORE ESPORTES - COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº  44.661.304/0001-75,  
com sede à Rua Clodomiro Amazonas, nº 1203, Vila Nova Conceição,  
CEP nº 04.537-012, São Paulo/SP;

ANDRÉ PEREGO FIORE, brasileiro, sócio administrador da empresa  
POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ao tempo dos fatos, CPF  
nº 091.534.988-44, residente à Rua Professor Carlos de Carvalho, nº  
155, apto. 141, Itaim Bibi, CEP 04.531-080, São Paulo/SP;

POLISPORT  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  LTDA.,  CNPJ  nº  
42.122.837/0001-16,  com  sede  na  Rua  José  Gomes  Falcão,  nº  53,  
Barra Funda, CEP nº  01.139-000, São Paulo/SP;

pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

1. DOS EVENTOS

EVENTO 1 – dano ao erário

1.  Consta  dos  autos  que  os  réus COARACY GENTIL  MONTEIRO 
NUNES FILHO e SÉRGIO RIBEIRO LINS DE ALVARENGA, na qualidade de Presidente e 
Diretor  Financeiro,  respectivamente,  da  CONFEDERAÇÃO  BRASILEIRA  DE 
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DESPORTOS  AQUÁTICOS (CBDA),  durante o período de  1988 até os dias atuais,(1)  
caus  aram   dano ao erário   através de diversas práticas  ilícitas  durante  sua gestão na 
presidência da CBDA; praticando, assim, o ilícito de Improbidade Administrativa previsto no 
artigo 10, caput e inc. I, VIII, IX, XI e XII, da Lei 8.429/92.
 

2. Os réus RICARDO DE MOURA e RICARDO GOMES CABRAL, na 
condição de Coordenador Técnico de Natação e Coordenador Técnico de Pólo Aquático, 
além  dos  particulares  pessoa  física  e  jurídica  JOSE  NILTON  CABRAL  DA ROCHA; 
HALLER  RAMOS  DE  FREITAS  JUNIOR;  MONICA PEREIRA DA SILVA RAMOS  DE 
FREITAS;  KEILA DELFINI  SANTOS PEREIRA DA SILVA;  NATAÇÃO COMÉRCIO DE 
ARTIGOS  ESPORTIVOS  LTDA.;  HALLER  RAMOS  DE  FREITAS  JUNIOR  –  ME.;  e 
COMPETITOR  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS  PARA  PISCINAS  ESPORTIVAS  LTDA. 
concorreram e se beneficiaram dos atos de improbidade praticados por  COARACY,  e 
SERGIO ALVARENGA, incorrendo no tipo previsto no artigo 10, caput e inc. I, VIII, IX, XI e 
XII, c/c art. 3º da Lei 8.429/92.

EVENTO 2 – Licitações Fraudulentas

3.  Além disso,  COARACY e SÉRGIO  ALVARENGA,  juntamente com 
RICARDO  DE  MOURA  e RICARDO  CABRAL, frustraram  a  licitude  de  4  (quatro) 
processos  licitatórios  (Cotações  Prévia  de  Preços  nº  41/2014,  42/2014,  43/2014  e 
44/2014), incorrendo, assim, no tipo previsto no art. 10, caput, inc. VIII.

4. JOSÉ NILTON, HALLER, MONICA, KEILA, SÉRGIO ALEXANDRE 
e ANDRÉ,  bem como as empresas NATAÇÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 
LTDA.,  HALLER RAMOS DE FREITAS JUNIOR – ME, COMPETITOR COMÉRCIO DE 
PRODUTOS PARA PISCINAS ESPORTIVAS LTDA., FIORE ESPORTES - COMÉRCIO 
LTDA. e POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. concorreram e se beneficiaram 
dos atos de  improbidade  (licitação  fraudulenta)  praticados pelos  agentes  públicos, 
incorrendo no tipo previsto no artigo 10, caput e inc. VIII, c/c art. 3º da Lei 8.429/92.

EVENTO 3 – Violação aos Princípios da Administração   P  ública  

5. Ademais, os réus COARACY, SÉRGIO ALVARENGA, RICARDO DE 
MOURA  e RICARDO  CABRAL, atentaram contra  diversos  Princípios  da  
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Administração  Pública,  tais  como  honestidade,  imparcialidade,  legalidade  e 
publicidade,  configurando, assim, o ato de Improbidade Administrativa previsto no artigo 
11º, caput e inc. I, IV e VI, da Lei 8.429/92.

2. DA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

6. Nos termos do artigo 2o da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), a 
competência para julgar a Ação Civil Pública é a do foro onde ocorreu o dano. No caso 
presente,  diversos  fatos  a  seguir  relatados  tiveram lugar  na  cidade  de  São  Paulo/SP, 
através  de  condutas  e  ações  diretas  de  dirigentes  da  CBDA,  demandando,  assim,  a 
atuação objetiva e pontual por parte do MPF local, tendo-se, portanto, como competente 
para a presente essa Seção Judiciária de São Paulo.

7. Ademais, nos termos do artigo 2o da LACP e do artigo 93, incisos I e 
II do CDC, a sede da entidade ou das pessoas investigadas não é critério de competência 
para  a  instauração,  quer  de inquérito  civil  público,  quer  de  ação civil  pública,  quer  de 
procedimento investigativo criminal, devendo ser competente o foro ou a seção judiciária 
do  local  do  dano   (na  esfera  cível), caso  se  trate  da  defesa  de  interesses  difusos  e 
coletivos,  de  efeitos  especialmente  nacionais,  quando  se  dá  o  descumprimento  de  lei 
federal.

8. Assim sendo, o fato de que a atuação em nível nacional da CBDA e 
os efeitos igualmente difusos que podem advir de condutas suas que  causam dano ao 
erário (esporte aquático como um todo) demandam, no caso das ações e investigações de 
interesses difusos e coletivos, a incidência do artigo 93, incisos I  e II  da Lei  8.078/90. 
Nesse sentido, é competente para conduzirem-se e julgarem-se tais feitos o foro (ou seção 
judiciária) da capital de qualquer Estado, para os danos de âmbito nacional ou regional3.

3 Inclusive,  a  título de ilustração,  registre-se que,  por diversas  vezes,  o Ministério  Público já atuou em favor dos 
interesses da sociedade, contrariamente à atuação dos dirigentes de entidades de administração do Desporto e, em 
diversos casos, em foro ou seção judiciária diversa da sede da entidade desportiva investigada, justamente em função  
do dano difuso. No Rio de Janeiro, a Promotoria de Tutela Coletiva do Ministério Público daquele estado, ingressou 
com pedido de intervenção judicial na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), tendo obtido êxito 
em primeira e segunda instância para que fossem realizadas novas eleições, face denúncias de gestão temerária. Em 
São Paulo, o Promotor de Justiça Roberto Senise Lisboa ingressou com Ação Civil Pública em face da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), por entender que o Estatuto do Torcedor foi descumprido na ocasião do rebaixamento da 
Portuguesa para a segunda divisão do principal campeonato organizado por aquela entidade. Outro caso ocorreu em 
Minas Gerais, onde o Ministério Público de lá ingressou com Ação Civil Pública por vislumbrar uso ilegal de verbas 
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3  . DO HISTÓRICO –   Notícia de Fato  

9. O presente Inquérito Civil Público foi inciado através de denúncia a 
este  MPF  de  um  ex  atleta  de  polo  aquático4 que  relatou  a  ocorrência  de  inúmeras 
irregularidades  por  parte  de  dirigentes,  diretores  e  coordenadores  das  diversas 
modalidades  de  esportes  aquáticos,  dentro  da  CONFEDERAÇÃO  BRASILEIRA  DE 
DESPORTES  AQUÁTICOS (CBDA),  com  participação,  também,  de  particulares  e 
empresas contratadas fraudulentamente.

10. Tais irregularidades envolvem  fraudes a licitação,    dano ao erário,   
enriquecimento ilícito, violação aos princípios da Administração Pública, desvio de verbas 
pública  s   dentre outros.

4  .    DA  CONFEDERAÇÃO  BRASILEIRA  DE  DESPO  R  T  O  S  AQUÁTICOS    (CBDA)    e   
SISTEMA NACIONAL DO DESPORTO   (SND)  

4.1. NATUREZA JURÍDICA E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS

11. A CBDA é uma entidade jurídica de direito privado, constituída sob 
a  forma de  associação  (Estatuto  às  fls.  215/242),  portanto,  sem fins  lucrativos,  que 
exerce  a  coordenação  nacional  dos  cinco  desportos  aquáticos,  todos  eles  esportes 
olímpicos,  a  saber:  natação,  polo  aquático,  nado  sincronizado,  saltos  ornamentais  e 
maratonas aquáticas. A CBDA também compõe o Sistema Nacional do Desporto (SND), 
nos termos dos incisos III, do parágrafo único do artigo 13 da Lei nº 9.615/1998. O SND, 
por sua vez, tem por objetivo promover, garantir e aprimorar a prática desportiva regular no 
pais, imprimindo-lhe constante aperfeiçoamento no seu padrão de qualidade (parágrafo 1º 
do artigo 4º). 

12.  A organização desportiva do Pais integra  o patrimônio cultural 
brasileiro e é considerada de elevado interesse social, inclusive para os fins do disposto 

oriundas de convênios com a Secretaria Estadual de Esportes, conseguindo obter liminar para afastar o presidente e 
também a nomeação de um interventor para que fossem realizadas novas eleições. 

4 Wilson Mendes Caldeira, devidamente qualificado (fls. 06/11)
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no  inciso  I  e  III  do  artigo  5º  da  Lei  Complementar  nº  75/73,  que  trata  das  funções 
institucionais do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, dentre as quais, a defesa da ordem 
jurídica,  do  regime  democrático,  dos  interesses  sociais  e  dos  interesses  individuais  
indisponíveis, bem assim a defesa do patrimônio cultural brasileiro.

13. A Constituição Federal prescreve em seu artigo 217, ser “dever do 
Estado fomentar  práticas desportivas formais e não-formais,  como direito  de cada um,  
observados, dentre outros princípios: (...) II - a destinação de recursos públicos para a  
promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do  
desporto de alto rendimento; III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional  
e o não-profissional; IV- a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação  
nacional.”

14.  Dentro  deste  contexto,  a  CONFEDERAÇÃO  BRASILEIRA DE 
DESPORTOS  AQUÁTICOS (CBDA)  recebe  repasses     de  diversas  entidades,   
especialmente  do    Poder     P  úblic  o  ,  sendo  4  (quatro)  essas principais  fontes:  (1) LEI 
AGNELO/PIVA (Lei  nº  10.264/01);  (2) PATROCÍNIO  POR EMPRESAS ESTATAIS  (v.g. 
CORREIOS); (3) LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE (Lei nº 11.438/06) e (4) CONVÊNIOS 
CELEBRADOS COM A UNIÃO/MINISTÉRIO DO ESPORTE. Desta forma, a CBDA tem o 
dever de aplicá-los e geri-los, com vista ao desenvolvimento do desporto profissional e não 
profissional (desporto  de  rendimento,  de  formação,  de  participação  e  educacional), 
sujeitando-se,  especificamente,  à  observância  de  princípios  próprios  da  administração  
pública, quais sejam: (a) da transparência financeira administrativa; (b) da moralidade na 
gestão  desportiva;  (c)  da  responsabilidade  social  de  seus  dirigentes;  dentre  outras 
diretrizes previstas pelo artigo 2º da Lei 9.615/98 (LEI PELÉ).

15. Tais repasses e incentivos recebidos pela entidade CBDA e demais 
entidades do SND estão condicionadas, a:  IV - estarem em situação regular com suas  
obrigações  fiscais  e  trabalhistas;  V  -  possuírem  compatibilidade  entre  as  ações  
desenvolvidas  para  a  melhoria  das  respectivas  modalidades  desportivas  e  o  Plano  
Nacional do Desporto, sendo, segundo seu parágrafo único, da competência do Ministério  
dos Esportes, a verificação do cumprimento das exigências contidas no referido artigo5

16.  Paralelamente, as entidades sem fins lucrativos componentes do 
Sistema Nacional do Desporto (referidas no § único do art. 13), somente poderão receber 

5 Inciso II do artigo 217 da CF, e artigo 18, incisos I a V da Lei 9.615/98.

Procuradoria da República em São Paulo/SP
Rua Frei Caneca, nº 1360, Cerqueira César, São Paulo/SP

CEP : 01.307.002 - Fone: (11) 3269-5046 
12



 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradora da República em São Paulo/SP

Núcleo de Combate à Corrupção

recursos da administração pública federal direta e indireta, caso:

Lei 9.615/98 – Lei Pelé – Art. 18-A. (...) Parágrafo Único. (…):

I- seu presidente ou dirigente máximo tenham o mandato de até 4 (quatro)  
anos, permitida 1 (uma) única recondução;
II- atendam às disposições previstas nas alíneas B a E do parágrafo 2º e  
no parágrafo 3º do artigo 12 da Lei 9.532/97;
III- destinem integralmente os resultados financeiros à manutenção e ao  
desenvolvimento dos seus objetivos sociais; 
IV- sejam  transparentes  na  gestão,  inclusive  quanto  aos  dados  
econômicos e financeiros, contratos, patrocinadores, direitos de imagem,  
propriedade intelectual e quaisquer outros aspectos de gestão;
V - assegurem a existência e a autonomia do seu conselho fiscal;
V- estabeleçam em seus estatutos:

a) princípios definidores de gestão democrática;
b) instrumentos de controle social: 
c)transparência da gestão da movimentação de recursos;
d) fiscalização interna;
e) alternância no exercício dos cargos de direção;
f) aprovação das prestações de contas anuais por conselho de direção,  
precedida por parecer do conselho fiscal; e participação de atletas nos  
colegiados de direção e na eleição para os cargos da entidade;

VIII-  garantam  a  todos  os  associados  e  filiados  acesso  irrestrito  aos  
documentos e  informações relativos  à  prestação de contas,  bem como  
àqueles relacionados à gestão da respectiva entidade de administração do  
desporto, os quais deverão ser publicados na íntegra no sítio eletrônico  
desta.

17. Ainda, como gestora de recursos públicos, nos termos do artigo 56-
B, será exigido das entidades beneficiadas que sejam regidas por estatutos cujas normas 
disponham expressamente sobre:

Lei 9.615/98 – Lei Pelé – Art. 56-B. (…):
I - observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,  
publicidade, economicidade e da eficiência; (Incluído pela Lei nº 12.395, de  
2011).
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II - adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes  
a  coibir  a  obtenção,  de  forma  individual  ou  coletiva,  de  benefícios  ou  
vantagens  pessoais,  em  decorrência  da  participação  no  respectivo  
processo decisório;
III  -  constituição  de  conselho  fiscal  ou  órgão  equivalente,  dotado  de  
competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e  
contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres  
para os organismos superiores da entidade; 
IV  -  prestação  de  contas  a  serem  observadas  pela  entidade,  que  
determinarão, no mínimo: 

a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das  
normas brasileiras de contabilidade;
b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do  
exercício  fiscal,  ao  relatório  de  atividades  e  das  demonstrações  
financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos  
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e com o Fundo de  
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, colocando-os à disposição para  
exame de qualquer cidadão. 

4. 2. DAS VERBAS PÚBLICAS E PARTICULARES (PATROCÍNIOS) RECEBIDAS

18.  Conforme  informado  pelo  Comitê  Olímpico  Brasileiro  (COB)  à 
Controladoria-Geral  da  União  (CGU),  aquela  entidade  repassou  À  CBDA os  seguintes 
valores  no  âmbito  da  Lei  nº  9.615/98  (Lei  Pelé):  R$  4.367.025,00  em  2011;  R$ 
4.292.904,00  em  2012;  R$  4.045.631,75  em  2013;  R$  4.583.680,40  em  2014;  R$ 
6.117.320,46 em 2015 e R$ 854.220,00 até o dia 12/02/2016, totalizando um repasse total  
de verbas públicas federais à CBDA nos últimos seis anos de R$ 24.260.781,60 (fls. 834).

19. Ainda, se extrai do Portal da Transparência que nos últimos seis 
anos foram celebrados oito  convênios entre o Ministério do Esporte e a  CBDA,  o que 
totalizou um repasse de R$ 14.033.670,89 (fls. 834/835), a saber:

Número SIAFI Valor Repassado Situação
823327/2015 R$ 8.29.668,14 Em execução
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813833/2014 R$ 5.183.274,00 Em execução
813829/2014 R$ 1.339.494,58 Em execução
777081/2012 R$ 1.558.946,25 Prestação de Contas enviada para análise
777078/2012 R$ 1.789.594,88 Prestação de Contas enviada para análise
760939/2011 R$ 1.196.000,00 Prestação de Contas em análise.
755882/2011 R$ 1.135.693,24 Prestação de Contas em análise
751949/2010 R$ 1.000.000,00 Prestação de Contas em análise

20.  Entretanto,  embora  a  CBDA tenha  recebido  nos  últimos  anos 
quantias  expressivas,  estas  não  foram devidamente  aplicadas  no  fomento  ao  esporte 
aquático, como passa-se a expor:

5.    DAS FRAUDES À LICITAÇÃO    NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 777.081/2012   –    Art.   
10, inc. VIII,   e art. 11, inc. IV da Lei 8.429/92  

5.1. DO CONVÊNIO Nº 777.081/2012 – MINISTÉRIO DO ESPORTE E CBDA

21. No curso da investigação realizada no IC nº 1.34.001.002551/2016-
30,  denominado  OPERAÇÃO  ÁGUAS  CLARAS,  este  MPF  se  valeu  de  serviços  de 
Auditoria Contábil, que analisou diversos documentos encaminhados a este Parquet, pelos 
dirigentes  da  CBDA,  tais  como  balancetes,  prestação  de  contas  de  convênios  dentre 
outros (CDs de fls. 632). Entre os arquivos analisados, encontra-se documentação relativa 
ao Convênio nº 777.081/2012.

22. Também a pedido deste MPF, a CGU procedeu à fiscalização sobre 
a execução do Convênio nº 777.081/2012. Os trabalhos de campo foram realizados no 
período de 23/02/2016 a 11/03/2016, na sede da CBDA, no município do Rio de Janeiro. 
As conclusões foram expostas no Relatório de Fiscalização nº 201409602, acostado às fls. 
856/864 dos autos.

23. Consoante se verifica do Laudo da Auditoria Contábil (fls. 701/764) 
e do Relatório da CGU, o Convênio nº 777.081/2012 (fls. 765/773) foi celebrado entre o 
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Ministério do Esporte e a  CBDA, no valor de R$ 1.694.946.25 (um milhão seiscentos e 
noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), dos 
quais R$ 1.558.946,25 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil, novecentos e quarenta e 
seis reais e vinte e cinco centavos) dizia respeito ao valor a ser repassado pelo ME, e os 
R$  136.000,00  (centro  e  trinta  e  seis  mil  reais)  restantes  referentes  à  contrapartida 
financeira da CBDA.

24. O prazo de vigência inicial  deste convênio era de 20/12/2012 a 
30/11/2013. Contudo,  foram celebrados posteriormente aditivos que,  por  fim,  acabaram 
prorrogando o prazo final para o dia 16/04/2015 (fls. 857v).

25.  Segundo  a  fundamentação  da  CBDA quando  da  solicitação  da 
verba ao Ministério do Esporte, o intuito era de utilização dos recursos para equipar as 
Federações e proporcionar aos atletas de alto rendimento das modalidades de maratonas 
aquáticas, nado sincronizado e polo aquático condições adequadas de infraestruturas nos 
centros de treinamento e de desenvolvimento técnico, visando a preparação para os jogos 
olímpicos Rio 2016. Assim, constou do Termo de Convênio que seu objeto era promover a 
“aquisição  de  equipamentos  específicos  para  as  modalidades  olímpicas  de  Maratonas  
Aquáticas, Nado Sincronizado e Pólo Aquático, visando à preparação para as Olimpíadas  
Rio 2016”.

5.2. DA AQUISIÇÃO DE ITENS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 777.081/2012 E DAS  
COTAÇÕES PRÉVIAS DE PREÇO

Os itens e respectivos valores cuja aquisição foi aprovada pelo ME no 
âmbito do citado Convênio 777.081/2012 estão todos listados às fls. 705. Para a aquisição 
destes itens, a CBDA separou-os em quatro editais de Cotação Prévia de Preço (CPP):

i)  CPP  nº  41/2014: Fornecimento  de  equipamentos,  instrumentos  e 
materiais de procedência estrangeira (fls. 785/787)

ii)  CPP  nº  42/2014:  Fornecimento  de  equipamentos  e  materiais 
específicos  para  os  treinamentos  técnicos  das  modalidades  maratonas 
aquáticas, nado sincronizado e polo aquático (fls.788/789v)

iii)  CPP  nº  43/2014: Fornecimento  de  equipamentos/instrumentos 
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eletrônicos e de informática (fls.790/791v)

iv)  CPP  nº  44/2014:  Fornecimento  de  mochilas,  cases  e  macas  para 
fisioterapia (fls. 792/793)

Foi  constatado  pela Perícia  Contábil,  diversas  fraudes    nestes   
procedimentos para aquisição dos equipamentos esportivos com verbas federais, como a 
seguir  será exposto.  A Perícia Contábil  analisou as referidas CPPs, e  verificou  vínculo 
entre    as  empresas  participantes   no  processo  de  aquisição  de  equipamentos  do 
Convênio nº 777.081/2012, bem como não localizou evidências de que os produtos foram 
efetivamente recebidos pela   CBDA   (fls. 728)

A  CBDA divulgou  o  resultado  das  CPPs,  indicando quais foram as 
empresas participantes e quais delas tiveram propostas vencedoras para os itens cotados. 
Não disponibilizaram, entretanto, as propostas que foram encaminhadas por cada empresa 
participante, impossibilitando a validação das informações constantes nos resultados da 
cotação (fls. 706/708). As empresas participantes e vencedoras de cada cotação foram as 
seguintes:

Vencedoras
✔
✗
✔
✔
✗

i) CPP nº 41/2014: fls. 755/758
1. Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos
2. NATAÇÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
3. HALLER RAMOS DE FREITAS JUNIOR – M  E  
4. Opeco   – Operações Comerciais Importação e Exportação Ltda.  
5. COMPETITOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS ESPORTIVAS 
LTDA.

✗
✗
✔
✗
✔

ii) CPP nº 42/2014: fls. 759/760
1. Conexão Comércio de Armarinhos e Material Esportivo Ltda.
2. Esporte Vale – Comercial de Artigos Esportivos Ltda.
3. Master Comércio de Equipamentos – Eireli
4. Comercial Usual Ltda.
5. NATAÇÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

iii) CPP nº 43/2014: fls. 761/762
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✔
✗
✔
✗

1. Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos
2. NATAÇÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
3. HALLER RAMOS DE FREITAS JUNIOR – M  E  
4. COMPETITOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS ESPORTIVAS 
LTDA.

Vencedoras

✗
✗
✔

iv) CPP nº 44/2014: fls. 763
1. NATAÇÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
2. HALLER RAMOS DE FREITAS JUNIOR – ME
3. COMPETITOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS ESPORTIVAS 
LTDA  .  

Posteriormente, por ter identificado infração ao “item 3.5”6 dos Editais 
das CPPs, a CBDA divulgou comunicado de desclassificação das seguintes empresas (fls. 
709):

1.  COMPETITOR  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS  PARA  PISCINAS 
ESPORTIVAS LTDA. (CPPs 41, 42, 43 e 44/2012)
2.  HALLER RAMOS DE FREITAS JUNIOR – ME  (CPPs 41,  42,  43  e 
44/2012)
3. FIORE ESPORTES – COMÉRCIO LTDA (CPP 42/2012)
4. POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CPP 42/2012)

É  de  se  observar  outra inconsistência  indicativa  de  fraude  nos 
processos de Cotação Prévia de Preços  o fato de  as empresas    FIORE   e    POLISPORT   
constarem do comunicado de desqualificação (fls. 709), mas não terem constado como 
participantes no Resultado da Cotação Prévia de Preços nº 42/2012 (fls. 707).

Assim, com a desqualificação da  COMPETITOR7 e da  HALLER8,  o 
itens  que  tinham  sido  vencidos  por  estas  duas  empresas  foram  repassados  para  a 

6 3.5. Fica terminantemente proibida a participação de pessoas jurídicas vinculadas entre si na presente Cotação  
Prévia  de  Preços,  especialmente,  mas  não  se  limitando,  a,  quando  houver  identidade  de  sócios  nos  quadros  
societários desses ofertantes, sob pena de desclassificação de todos os envolvidos e aplicação das medidas legais  
cabíveis.

7 Vencedora exclusiva na CPP nº 44/2014.
8 Vencedora parcial na CPP nº 41/2014 e CPP nº 43/2014.
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NATAÇÃO9, não tendo sido esclarecido pela CBDA se foi realizada nova cotação, ou se 
apenas foi aproveitada a cotação anterior.

Assim,  os  itens  previstos  no  Convênio  nº  777.081/2012  foram 
adquiridos pela CBDA de 4 (quatro) empresas diferentes10, a saber (fls. 722):

1) Master Comércio de Equipamentos – Eireli
2) Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos
3) NATAÇÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
4) Opeco – Operações Comerciais Importação e Exportação Ltda.

Segundo  análise  da  Perícia  Contábil  realizada  pelos  peritos 
contratados  por  este  MPF,  as  compras  efetuadas  com  a  NATAÇÃO  COMÉRCIO  DE 
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. representou aproximadamente 79% do total do convênio, 
num contrato de compra e venda que custou  R$ 1.265.844,00  (um milhão, duzentos e 
sessenta e cinco mil,  oitocentos e quarenta e quatro reais) aos cofres públicos 11.  Além 
disso,  constatou-se  também  que  os  itens  adquiridos  da  NATAÇÃO apresentaram  um 
sobrepreço de 13% (correspondente a R$ 146.884,00) em relação ao valor que havia sido 
estimado no plano do convênio, o que foi viabilizado pelo fato de que para todos os outros 
itens e serviços adquiridos dos demais contratados apresentaram preços inferiores aos 
estimados (fls. 722).

Além disso, de acordo com a análise da CGU, houve “desclassificação 
indevida de participante com proposta mais vantajosa, representando uma perda financeira  
de R$ 234.553,60”. Isto porque, no entender do citado órgão de controle interno, o item 
“3.5”  dos  editais  da  CPP,  que  a  princípio  pareceria  pertinente  para  garantir  a 
competitividade do processo, na verdade resultou na desclassificação de empresas com 
melhores preços em todos os quatro editais, levando a CBDA a adquirir equipamentos por 
valores mais elevados do que os oferecidos pelas empresas desclassificadas, gerando 
uma despesa excedente de R$ 234.553,60 (fls. 858/861).

Assim,  não  bastasse  as  irregularidades  até  aqui  constatadas,  os 

9 Que, por sua vez, já tinha sido vencedora parcial na CPP nº 42/2014.
10 No âmbito do citado Convênio foram contratadas,  ainda, as empresas Control  Logística Promocional Ltda.,  para  

prestação de serviços administrativo e financeiro, e a Gomes Castanheira Advocacia, para prestação de serviço de 
consultoria jurídica (fls. 722).

11 Dinheiro repassado pelo Governo Federal/Ministério do Esporte à CBDA através do Convênio nº 777.081/2012.
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sobrepreços praticados pela  NATAÇÃO e  aceitos  pela  CBDA,  ainda foi  verificado que 
apesar de não haver identidade formal no quadro societário da NATAÇÃO e da HALLER e 
COMPETITOR,  há ligação e relacionamento direto entre elas,  conforme apontado pela 
própria CGU (fls. 836/837 e fls. 858v). Além disto, há fortes evidências de que a empresa 
NATAÇÃO se trata de uma empresa de fachada, destinada a atender precipuamente os 
interesses da CBDA. Vejamos:

5.2.1. NATAÇÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. X HALLER RAMOS  
DE FREITAS JUNIOR – ME:

De acordo com a Ficha Cadastral da empresa NATAÇÃO COMÉRCIO 
DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. o réu HALLER RAMOS DE FREITAS JUNIOR  foi o 
sócio fundador desta (fls. 713 e 802/803), permanecendo formalmente no quadro societário 
até 19 de março de 2003, sendo certo que este também é o atual proprietário da empresa 
HALLER RAMOS DE FREITAS JUNIOR – ME (fls. 712 e 804).

Além  de  estar  amplamente  demonstrada as  FRAUDES  ÀS 
LICITAÇÕES,  pois as empresas que participaram dos certames, as rés  COMPETITOR, 
NATAÇÃO  e  HALLER tinham estreita  ligação  entre  si,  também,  foi  constatado  que  a 
NATAÇÃO era uma verdadeira empresa de fachada, como abaixo exposto:

 
A empresa  NATAÇÃO foi constituída em  10 de abril  de 1989, sob o 

CNPJ nº 60.292.182/0001-43, com sede na  Rua Pio XI, nº 2224 – CEP 05.468-140, n  o   
Alto  da  Lapa,    São  Paulo/SP  ,  tendo  como  sócios  fundadores  os  réus JOSÉ NILTON 
CABRAL DA ROCHA e HALLER RAMOS DE FREITAS JUNIOR,  sendo que atualmente 
os sócios são JOSÉ NILTON e CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA (fls. 713).

Consoante informado pelo réu  HALLER em oitiva nesta Procuradoria 
(fls. 685), o prédio indicado como sede da NATAÇÂO era desde a fundação da empresa e 
ainda é nos dias atuais de propriedade da mãe do citado réu.  De outro lado, negando o 
que havia sido informado pelo réu, mas corroborando a tese de que HALLER ainda está 
envolvido com a empresa NATAÇÃO, em pesquisa realizada pela CGU, verificou-se que 
no cadastro de contribuintes do IPTU da cidade de São Paulo,  HALLER RAMOS DE 
FREITAS JÚNIOR é apontado como o proprietário do imóvel da Rua Pio XI, nº 2224, São 
Paulo/SP (Cadastro nº 0801330095-1), qual seja, a sede da NATAÇÃO (fls. 836).
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Entretanto, a NATAÇÃO é uma empresa fantasma, pois em diligência 
no  local  do  suposto  endereço  desta,  foi  verificada  a  inexistência  de  empresa  de 
equipamentos esportivos, mas sim uma PET SHOP, denominada AMISTAD PET SHOP, de 
acordo com a foto abaixo.

A  empresa/loja  de  artigos  veterinários denominada  AMISTAD  PET 
SHOP EIRELI (CNPJ 22.075.664/0001-52), situada na Rua Pio XI, nº 2224 (mesmo local 
da  NATAÇÃO)  foi  constituída  em  18/03/2015  e  sua  proprietária  é CARLA ROBERTA 
MAGDALENA  (fls. 810).

Ainda, verificou-se dos cadastros de órgãos federais e estaduais que 
mais uma empresa com situação cadastral ativa possui como sede designada o mesmo 
endereço da NATAÇÃO (Rua Pio XI, nº 224), a saber, a empresa RAFREI IMÓVEIS LTDA., 
constituída em 09/01/2003,  que tem como sócio fundador a pessoa de nome HALLER 
RAMOS DE FREITAS, obviamente pai do réu HALLER RAMOS DE FREITAS JÚNIOR (fls. 
811).

É de se ressaltar que, conforme evidenciado no Relatório Pericial, de 
acordo com a Secretaria da Fazenda de São Paulo, é permitido apenas uma inscrição 
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cadastral de empresa ativa por endereço (fls. 718).

Como  se  isso  não  fosse  suficiente,  outra  evidência  de  que  a 
NATAÇÃO é uma empresa de fachada, é o fato de que no mesmo endereço dela (Rua Pio 
XI, nº 2224 - Alto da Lapa) já funcionaram, antes de 2015 (quando a AMISTAD se instalou  
no local), outras duas empresas do ramo Veterinário, a saber:

(1)  Selection Clínicas Veterinárias Integradas Ltda.,  constituída em 03/10/2002 e 
encerrada em 29/05/2013. (fls. 715)

(2)  CDBN  Comércio  de  Artigos  e  Alimentos  Veterinários  Ltda., constituída  em 
15/05/2013 e encerrada em 17/07/2015 (fls. 715).

5.2.2. COMPETITOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS ESPORTIVAS 
LTDA. X HALLER RAMOS DE FREITAS JUNIOR – ME

Também foi  identificada  a  existência  de  ligação  entre  as  empresas 
COMPETITOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS ESPORTIVAS  LTDA. e 
HALLER RAMOS DE FREITAS JÚNIOR – ME, o que, frise-se, conforme tópico anterior, 
implica  em  ligação  também  com  a  empresa  NATAÇÃO  COMÉRCIO  DE  ARTIGOS 
ESPORTIVOS LTDA..

Competitor Comércio de Produtos para 
Piscinas Esportivas Ltda.

Haller Ramos de Freitas 
Junior - ME

Mônica Pereira da Silva Ramos de Freitas
Keila Delfini Santos Pereira da Silva

Haller Ramos de Freitas Junior

S
Ó

C
IO

S

Os sócios  MÔNICA PEREIRA DA SILVA RAMOS DE FREITAS e o 
HALLER RAMOS DE FREITAS JUNIOR são casados e apresentam o mesmo endereço 
residencial, na Rua   Edson, nº 640, Apto. 41, Bloco B4, São Paulo/SP.   

Além disso, tanto  MÔNICA como HALLER são sócios e recebedores 
de valores da empresa RECREONICS CONFECÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. 
CNPJ: 07.714.441/0001-02, de acordo com a declaração de Imposto de Renda desses 
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réus (fls. 816/823 e 824/831), e da Ficha Cadastral (fl. 812).

Além disso,  KEILA DELFINI informou em oitiva realizada neste  MPF 
(fls. 679/680) que trabalhou para HALLER na empresa PRO SWIM entre 2001 e 2002, e 
que  este,  posteriormente,  em  2003,  lhe  transferiu  a  titularidade  da  referida  empresa, 
evidenciando a atitude suspeita no grupo formado por JOSÉ NILTON, HALLER, MÔNICA 
e  KEILA de constituir, retirar-se de sociedades, ingressar em outras e transferi-las para 
outrem  sem  qualquer  justificativa  aparente.  Esta  atitude  suspeita  está  ainda  mais 
evidenciada no depoimento prestado por HALLER nesta PR/SP (fls. 685).

Ainda, corroborando a ligação das duas empresas, SÉRGIO WEYAND 
informou em depoimento prestado neste MPF (fls. 697/698) que conhecia a COMPETITOR 
como se fosse uma empresa de HALLER.

5.2.3. FIORE ESPORTES COMÉRCIO LTDA. X POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
LTDA.:

Também foi  identificada  a  existência  de  ligação  entre  as  empresas 
FIORE ESPORTES COMÉRCIO LTDA. e POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
Vejamos o quadro abaixo:

FIORE ESPORTES - COMÉRCIO LTDA. POLISPORT INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.

SÓCIOS SÓCIOS
SERGIO ALEXANDRE WEYAND PATRICIA OLIVALVES FIORE

EX SÓCIOS EX SÓCIOS
FELIPE PEREGO FIORE FELIPE PEREGO FIORE
CRISTIANE PEREGO FIORE WEYAND CRISTIANE PEREGO FIORE 

WEYAND
PATRICIA OLIVALVES FIORE ANDRÉ PEREGO FIORE

CRISTIANE  PEREGO  FIORE  WEYAND já  foi  sócia  das  duas 
empresas,  sendo casada com o  réu e  sócio  SERGIO ALEXANDRE WEYAND. ANDRÉ 
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PEREGO  FIORE e  FELIPE  PEREGO  FIORE,  que  também  aparecem  nos  quadros 
societários  das  empresas,  são  seus  irmãos,  os  três  são  filhos  de  REGINA PEREGO 
FIORE, que por sua vez é casada com OSWALDO LOPES FIORE (fls. 813/815).

Além disso,  a  atual  proprietária  exclusiva da empresa POLISPORT, 
transformada em EIRELI em 28/08/2015, é PATRICIA OLIVALVES  FIORE (fls.808/809v), 
esposa do réu ANDRÉ, que também foi sócia da empresa FIORE (fls. 806/807).

Consoante  revelado  nas  oitivas  realizadas  neste  MPF  no  dia 
06/09/2016 (fls. 697/698), quem administra e, sobretudo, administrava ao tempo dos ilícitos 
aqui  narrados a empresa  POLISPORT  é o réu  ANDRÉ.  Cabendo a administração da 
FIORE ao réu SÉRGIO.

Apesar  de  as  empresas  FIORE e  POLISPORT terem  sido 
desclassificadas da Cotação Prévia de Preços n º 042/2014 (fls. 764), verificou-se que a 
sua participação no certame foi intencionalmente fraudulenta, objetivando conferir aspectos 
de legitimidade ao processo de CPP e dar respaldo a toda encenação que posteriormente 
daria vitória à empresa NATAÇÃO.

 Assim, com a prática de todos os fatos acima expostos, demonstrada 
estão as fraudes ocorridas  nas CPPs as quais eram de amplo conhecimento dos réus 
COARACY e SERGIO ALVARENGA, Presidente e Diretor Financeiro da CBDA.

As  fraudes  também  contavam  com  a  ciência  e  participação  de 
RICARDO DE MOURA e  RICARDO CABRAL,  que estavam diretamente  à frente  das 
decisões relativas à Natação e ao Pólo Aquático, respectivamente, e sempre participavam 
das decisões de cúpula da CBDA, juntamente com COARACY e SÉRGIO.

Por fim,  os particulares JOSÉ NILTON, HALLER, MONICA, KEILA, 
SÉRGIO ALEXANDRE  e ANDRÉ,  bem como as empresas  NATAÇÃO COMÉRCIO DE 
ARTIGOS  ESPORTIVOS  LTDA.,  HALLER  RAMOS  DE  FREITAS  JUNIOR  –  ME, 
COMPETITOR  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS  PARA PISCINAS  ESPORTIVAS  LTDA., 
FIORE  ESPORTES  -  COMÉRCIO  LTDA.  e  POLISPORT  INDÚSTRIA E  COMÉRCIO 
LTDA.,  se revelaram como partícipes e beneficiárias dos atos de improbidade praticados 
pelos agentes da CBDA.
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6. DO DIREITO

6.1. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS

A ré CBDA e os sujeitos responsáveis por sua administração podem e 
devem  ser  responsabilizados  pela  prática  dos  atos  de  improbidade  administrativa 
decorrente da má gestão de verbas públicas federais repassadas pela UNIÃO.

Com efeito, não obstante seja a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA uma associação, pessoa jurídica de direito privado, os 
atos praticados por seus agentes que, no âmbito da execução de convênios celebrados 
com o Poder Público, acarretem algum tipo de enriquecimento ilícito, dano ao erário ou 
violação aos princípios da administração pública, poderão sim ser enquadrados na Lei nº 
8.429/92, conforme previsão contida no parágrafo único do art. 1º, conjugado com o art. 2º, 
fine daquela lei.

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor  
ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território,  
de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação  
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento  
do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.
Parágrafo  único.  Estão  também sujeitos  às  penalidades  desta  lei  os  atos  de  
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção,  
benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas  
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de  
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos,  
a  sanção patrimonial  à  repercussão do ilícito  sobre  a  contribuição dos cofres  
públicos.

Art.  2°  Reputa-se  agente  público,  para  os  efeitos  desta  lei,  todo  aquele  que  
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,  
designação,  contratação  ou  qualquer  outra  forma  de  investidura  ou  vínculo,  
mandato,  cargo,  emprego  ou  função  nas  entidades  mencionadas  no  artigo  
anterior.
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Tal entendimento é, inclusive, o defendido por Emerson Garcia12:

Além daqueles que desempenham alguma atividade junto à administração direta  
ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e  
dos Municípios, os quais são tradicionalmente enquadrados sob a epígrafe dos  
agentes  públicos  em  sentido  lato,  a  parte  final  do  art.  2º  (nas  entidade  
mencionadas  no  artigo  anterior)  torna  incontroverso  que  também  poderão 
praticar atos de improbidade pessoas físicas que possuam algum vínculo  
com as entidades que recebam qualquer montante do erário (…).
Assim, coexistem lado a lado, estando  sujeitos às sanções previstas na Lei nº  
8.429/1992, os agentes que exerçam atividade junto à administração direta ou  
indireta (perspectiva funcional), e aqueles que não possuam qualquer vínculo com 
o Poder Público, exercendo atividade eminentemente privada junto a entidades  
que,  de  qualquer  modo,  recebam  numerário  de  origem  pública (perspectiva 
patrimonial). 

Em sentido semelhante, o E. STJ já se pronunciou no sentido de que 
hospitais particulares que celebram convênios com o SUS – Sistema Único de Saúde e, 
por  isso,  recebem  verbas  públicas  federais,  se  submetem  sim  ao  regime  da  Lei  de 
Improbidade Administrativa. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. LEI DE IMPROBIDADE. CONCEITO E ABRANGÊNCIA DA 
EXPRESSÃO "AGENTES PÚBLICOS". HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO  
AO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE). FUNÇÃO DELEGADA.
1.  São  sujeitos  ativos  dos  atos  de  improbidade  administrativa,  não  só  os  
servidores públicos, mas todos aqueles que estejam abrangidos no conceito de  
agente público, insculpido no art. 2º, da Lei n.º 8.429/92.
2. Deveras, a Lei Federal nº 8.429/92 dedicou científica atenção na atribuição da  
sujeição do dever de probidade administrativa ao agente público, que se reflete  
internamente  na  relação  estabelecida  entre  ele  e  a  Administração  Pública,  
superando a noção de servidor público, com uma visão mais dilatada do que o  
conceito do funcionário público contido no Código Penal (art. 327).
3.  Hospitais  e  médicos  conveniados  ao  SUS que  além de  exercerem função  
pública delegada, administram verbas públicas, são sujeitos ativos dos atos de  
improbidade administrativa. (…)
RESP 495.933-RS,  rel.  Min.  Luiz  Fux,  1ª  Turmar,  julgamento  16/04/2004,  DJ  
19/04/2004

12 In GARCIA, Emerson e ALVES, Rogério Pacheco.  Improbidade Administrativa.  7ª ed. rev.  ampl.  e atual., Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 314/315. 
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Assim,  o fato de a  CBDA ter  celebrado,  através  do seu presidente 
COARACY NUNES, convênio com o Poder Público Federal para, mediante recebimento 
de verbas públicas, empregá-las na atividade de fomento aos desportos aquáticos, torna 
esta associação e as pessoas que por ela respondam agentes públicos por equiparação, 
submetidos aos ditames da Lei nº 8.429/92.

Neste  sentido,  os  atos  praticados  no  âmbito  da  CBDA por  seu 
Presidente  COARACY  NUNES,  assessorado  por  SÉRGIO  ALVARENGA,  e  contando, 
ainda, com a participação de  RICARDO DE MOURA e  RICARDO CABRAL,  atos estes 
praticados visando a execução do  Convênio nº  777.081/2014, se  amoldam claramente 
àqueles descritos no art. 10 da Lei nº 8.429/92, posto que causaram, induvidosamente,  
prejuízo ao erário, o que demanda o ajuizamento da presente ação civil pública objetivando 
a condenação dos envolvidos (agentes, partícipes e beneficiários) nas penas previstas no 
art. 12 daquela mesma lei.

Ainda, reforça o fato de que entidades privadas que recebem verbas 
dos entes públicos também se submetem aos ditames da Lei de Improbidade a recente 
inclusão, no art. 23 da LIA, do inciso III, que disciplina a prescrição no caso de atos de 
improbidade praticados por estas entidades e seus representantes. Vejamos:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta 
lei podem ser propostas:
(...)
III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da 
prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do 
art. 1o desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014) 

Ora, essa inclusão no art.  23, sem que tenha havido qualquer outra 
alteração nos artigos 1º e 2º da LIA, revela que estas entidades já se submetiam desde a 
origem aos ditames da Lei nº 8.429/92, só não havendo, ainda, uma previsão específica do 
prazo prescricional a elas aplicável.

Sendo assim, dúvidas não há da legitimidade passiva dos réus para a 
presente inicial de Improbidade Administrativa.
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6.2. DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

De  acordo  com  os  fatos  narrados,  restou  evidente  a  prática  de 
Improbidade  Administrativa  incidente  nas  condutas  dos réus.  Assim,  passa-se  a 
correlacionar a conduta dos acusados com os dispositivos legais da Lei de Improbidade.

 A ação  de  Improbidade  Administrativa,  mais  que  uma maneira  de 
tutelar  o  patrimônio  publico,  revela-se  também como o  meio  idôneo  para  a  busca  da 
preservação do interesse coletivo, da moralidade com que devem agir  os agentes que 
integram a Administração, bem como que estes observem os princípios norteadores da 
Administração Pública.

Nesse  sentido,  a  Lei  nº  8.429/92  considera  como  atos  que 
caracterizam Improbidade Administrativa  aqueles  que,  praticados por  agentes  públicos, 
importam em enriquecimento ilícito (artigo 9º), que causam prejuízo ao erário (artigo 10) e 
que atentam contra os princípios da administração pública (artigo 11).  In casu, mostra-se 
evidente que  os atos praticados pelo  s   réu  s     COARACY NUNES  , Presidente d  a    CBDA  ,    e   
por   SÉRGIO ALVARENGA  , Diretor Financeiro da   CBDA  ,   importaram em efetivo   dano ao   
erário  , além de   atenta  r   contra   os   princípios da administração pública  .  

Desta maneira, uma vez violados os preceitos constantes da Lei de 
Improbidade  Administrativa,  duvida  não  há  que  ao  autor  do  ato  improbo  devem  ser 
aplicadas as sanções nela previstas, de acordo os resultados advindos de suas condutas.

6.3. DO DANO AO ERÁRIO (artigo 10, caput e inc. I, VIII, IX, XI e XII, da Lei 8.429/92) 

Os atos ilícitos praticados pelos réus COARACY NUNES e  SÉRGIO 
ALVARENGA são enquadrados no artigo 10, inc. I, VIII, IX, XI e XII, da Lei de Improbidade 
Administrativa,  sendo  que  tais  atos  foram  praticados  em  concorrência  com  os  outros 
corréus agentes públicos e particulares, conforme se expõe.

Consoante se verifica do inciso VIII do art. 10 da Lei nº 8.429/92, é ato 
de improbidade administrativa que causa lesão ao erário  “frustar a licitude de processo  
licitatório ou dispensá-lo indevidamente”. 
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Nos casos apresentados no item  5 desta inicial, resta claro que, por 
diversas vezes,  o  réu  COARACY NUNES,  assessorado  por  SÉRGIO ALVARENGA,  e 
contando, ainda, com a participação de RICARDO DE MOURA, Coordenador Técnico de 
Natação, e RICARDO CABRAL, Coordenador Técnico de Polo Aquático, os quais sempre 
participavam das decisões relativas à  CBDA,  frustraram a licitude de processo licitatório 
para  aquisição  de  itens  com  dinheiro  público  advindo  do  Convênio  nº  777.081/2012,  
através das fraudes já relatadas nas C  PPs   nº   41, 42, 43 e 44/2014  . 

Consoante já demonstrado, concorreram e se beneficiaram da prática 
de tais atos os réus os particulares JOSÉ NILTON, HALLER, MONICA, KEILA, SÉRGIO 
ALEXANDRE e ANDRÉ,  bem como as empresas NATAÇÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS 
ESPORTIVOS LTDA.,  HALLER RAMOS DE FREITAS  JUNIOR –  ME, COMPETITOR 
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS ESPORTIVAS LTDA., FIORE ESPORTES 
- COMÉRCIO LTDA. e POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

Nesse sentido, por restar clara a lesão ao erário em decorrência das 
ações praticadas pelos réus agentes públicos, no exercício dos seus respectivos cargos, 
em conluio com os particulares referidos, não há outra alternativa senão a condenação 
destes nas sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92.

Desta  forma,  os  valores  envolvidos  nas  contratações  dos  certames 
frustrados é a exata quantificação do dano causado ao erário.  Conforme já demonstrado 
pelo perito às fls. 722, a contratação da empresa  NATAÇÃO, que “herdou” os contratos 
que seriam firmados com a HALLER e a  COMPETITOR e se beneficiou da participação 
fraudulenta  destas,  da  FIORE e  da  POLISPORT nas  CPPs,  atingiu  o  montante  de 
R$ 1.265.844,00 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e 
quatro reais), que atualizado desde agosto de 2014 até setembro de 2016 perfaz o total de 
R$ 1.513.250,14 (um milhão, quinhentos e treze mil,  duzentos e cinquenta reais e 
quatorze centavos), sendo este o valor do prejuízo ao erário.

Frise-se que este é, inclusive, o entendimento sustentado pelo STJ, no 
Informativo nº 549, de novembro de 2014, no qual a Corte da Cidadania consignou que a 
simples fraude ou dispensa de licitação indevida, por si só, já representa prejuízo eis que 
ao deixar de contratar a melhor proposta, o Poder Público já se encontra efetivamente 
prejudicado pela conduta ímproba. Haveria, no caso, um dano patrimonial “ in re ipsa”, o 
que significa que o dano é presumido, ou seja, que independe de comprovação. Vejamos:
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DIREITO  ADMINISTRATIVO.  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO  IN  RE  IPSA NA 
HIPÓTESE  DO  ART.  10,  VIII,  DA  LEI  DE  IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA.
(...). De fato, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, a existência 
de prejuízo ao erário é condição para determinar o ressarcimento ao erário, 
nos moldes do art. 21, I, da Lei 8.429/1992 (REsp 1.214.605-SP, Segunda 
Turma,  DJe  13/6/2013;  e  REsp  1.038.777-SP,  Primeira  Turma,  DJe 
16/3/2011). No caso, não há como concluir pela inexistência do dano, pois 
o   prejuízo ao erário é inerente (in re ipsa)   à conduta ímproba, na medida   
em  que  o  Poder  Público  deixa  de  contratar  a  melhor  proposta,  por 
condutas de administradores. Precedentes citados: REsp 1.280.321-MG, 
Segunda Turma, DJe 9/3/2012; e REsp 817.921-SP, Segunda Turma, DJe 
6/12/2012.  REsp 1.376.524-RJ,  Rel.  Min.  Humberto Martins, julgado em 
2/9/2014.

6.4.  DA  OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  QUE  REGEM  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA 
(artigo 11º, caput e inc. I, IV e VI, da Lei 8.429/92) 

Cabe destacar, ainda, o disposto na Lei de Improbidade Administrativa 
em seu art. 4º:

“Art.  4º  –  Os  agentes  públicos  de  qualquer  nível  ou  hierarquia  são  
obrigados a velar  pela estrita  observância dos princípios da legalidade,  
impessoalidade,  moralidade  e  publicidade  dos  assuntos  que  lhes  são  
afetos.” 

O  dispositivo  acima  transcrito  reproduz  a  intenção  da  norma 
constitucional  estabelecida  no  artigo  37,  caput,  da  Carta  Magna,  evidenciando  a 
importância do agente público em, qualquer nível,  zelar fielmente pelo cumprimento dos 
Princípios inerentes à Administração Pública, no sentido mais amplo possível. 

Desta forma, alguém investido em uma função pública deverá primar 
por  princípios  morais  e  éticos estabelecidos  pelo  constituinte  e  pela  própria  natureza 
inerente à função de agente. Portanto, qualquer desvio de conduta deve ser evitado e, se 
constatado,  deve  ser  prontamente  coibido.  Nesse  sentido,  o  artigo  11  da  Lei  de 
Improbidade dispõe que:
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Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os  
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os  
deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade  e  lealdade  às  
instituições;

Da análise da norma legal e constitucional, percebe-se que a conduta 
dos  réus COARACY  NUNES e SÉRGIO  ALVARENGA;  juntamente  com  RICARDO 
CABRAL e RICARDO DE MOURA afrontaram gravemente os princípios inerentes à suas 
funções;  isso  porque,  é  evidente  a  incompatibilidade entre  a  conduta  perpetrada  e  os 
deveres de moralidade, legalidade e impessoalidade.

7. DO PEDIDO LIMINAR

Por  todos  os  fatos  expostos  nesta  inicial  depreende-se, 
inequivocamente,  que  os  réus  da  presente  ação  praticaram  atos  de  improbidade 
administrativa tipificados na Lei nº 8.429/92.

Diante disto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer liminarmente 
a decretação, com fundamento nos artigos 12, da Lei nº 7.347/85, e 7º da Lei nº 8.429/92,  
da  indisponibilidade  dos bens móveis (veículos e aplicações financeiras) e imóveis dos 
réus, em montante suficiente para assegurar o integral pagamento da quantia de:

1. COARACY GENTIL MONTEIRO NUNES FILHO: R$ 4.539.750,42, dos quais R$ 
1.513.250,14 referente ao ressarcimento ao erário, e  R$ 3.026.500,28 referente à 
multa de duas vezes o valor do dano;

2.  SÉRGIO  RIBEIRO  LINS  DE  ALVARENGA:  R$  4.539.750,42,  dos  quais R$ 
1.513.250,14 referente ao ressarcimento ao erário, e  R$ 3.026.500,28 referente à 
multa de duas vezes o valor do dano;

3. RICARDO DE MOURA:  R$ 4.539.750,42, dos quais R$ 1.513.250,14 referente 
ao ressarcimento ao erário, e  R$ 3.026.500,28 referente à multa de duas vezes o 
valor do dano;
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4.  RICARDO  GOMES  CABRAL:  R$  4.539.750,42,  dos  quais R$  1.513.250,14 
referente ao ressarcimento ao erário, e R$ 3.026.500,28 referente à multa de duas 
vezes o valor do dano;

5.  CONFEDERAÇÃO  BRASILEIRA  DE  DESPORTOS  AQUÁTICOS: R$ 
4.539.750,42, dos quais R$ 1.513.250,14 referente ao ressarcimento ao erário, e R$ 
3.026.500,28 referente à multa de duas vezes o valor do dano;

6. JOSE NILTON CABRAL DA ROCHA: R$ 1.513.250,14 referente à multa de uma 
vez o valor do dano;

7.  HALLER  RAMOS  DE  FREITAS  JUNIOR: R$  3.026.500,28,  dos  quais  R$ 
1.513.250,14 referente ao ressarcimento ao erário,  e  R$ 1.513.250,14 referente à 
multa de uma vez o valor do dano;

8. MONICA PEREIRA DA SILVA RAMOS DE FREITAS: R$ 1.513.250,14 referente 
à multa de uma vez o valor do dano;

9.  KEILA DELFINI  SANTOS PEREIRA DA SILVA: R$ 1.513.250,14 referente à 
multa de uma vez o valor do dano;

10. NATAÇÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.: R$ 3.026.500,28, 
dos quais R$ 1.513.250,14 referente ao ressarcimento ao erário, e R$ 1.513.250,14 
referente à multa de uma vez o valor do dano; 

11. HALLER RAMOS DE FREITAS JUNIOR – ME.: R$ 3.026.500,28, dos quais R$ 
1.513.250,14 referente ao ressarcimento ao erário,  e  R$ 1.513.250,14 referente à 
multa de uma vez o valor do dano;

12.  COMPETITOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS ESPORTIVAS 
LTDA.: R$ 3.026.500,28, dos quais R$ 1.513.250,14 referente ao ressarcimento ao 
erário, e R$ 1.513.250,14 referente à multa de uma vez o valor do dano;
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13. SERGIO DE ALEXANDRE WEYAND: R$   756.625,0  7   referente à multa de 1/2 do 
valor do dano;

14. FIORE ESPORTES - COMÉRCIO LTDA.:  R$   756.625,0  7   referente à multa de 1/2 
do valor do dano;

15. ANDRÉ PEREGO FIORE: R$   756.625,0  7   referente à multa de 1/2 do valor do dano;

16. POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.: R$   756.625,0  7   referente à multa 
de 1/2 do valor do dano;

A indisponibilidade de bens prevista no art. 7º da Lei 8.429/92 é medida 
de natureza cautelar, que denota estarem presentes o  fumus boni juris e o  periculum in 
mora,  visando a indisponibilidade de bens, sem a perda da posse direta,  para evitar o 
perecimento do patrimônio dos réus e, assim, garantir a futura recomposição do patrimônio  
público e pagamentos das respectivas multas civis.

O  fumus  boni  iuris (ou  a  prova  inequívoca  da  verossimilhança  do 
pedido,  segundo  os  dizeres  do  artigo  273  do  Código  de  Processo  Civil)  encontra-se 
devidamente demonstrado, à vista dos fundamentos acima narrados a tornar necessária a 
concessão das medidas liminar pleiteada por este Parquet. 

O  periculum  in  mora também  está  patentemente  demonstrado, 
visando, tal medida, a evitar a dilapidação de bens dos réus, pois a alienação de bens 
necessários  a  assegurar  a  aplicação  das  sanções  pecuniárias  postuladas  nesta  ação 
provocarão irremediável prejuízo ao patrimônio público e social.

Observe-se, ademais, que a medida ora requerida pelo  MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL procura impor o menor gravame possível aos réus, pois os bens 
tornados indisponíveis continuarão na posse e administração de seus proprietários - ao 
contrário do que ocorreria se fosse pedido o sequestro de bens - previsto no artigo 16 e 
parágrafos, da Lei de Improbidade Administrativa.

Outrossim, requer seja decretada a indisponibilidade dos bens móveis 
e imóveis dos réus, com a realização das seguintes providências:
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1) Seja averbada a indisponibilidade na matrícula dos imóveis de titularidade  
dos réus, na forma regulamentada pelo Provimento nº 39/2014 do Conselho  
Nacional  de  Justiça,  através  da  Central  de  Indisponibilidade  
(www.indisponibilidade.org.br);

2)  Registre  a  indisponibilidade  dos  veículos  existentes  em  nome  dos  réus,  
conforme pesquisa a ser feita pelo sistema RENAJUD;

3) Seja determinada a indisponibilidade das aplicações financeiras mantidas em  
nome dos réus indicados na exordial, mediante bloqueio via BACENJUD; 

4) Expedição de ofício à Junta Comercial de São Paulo - JUCESP, para que  
registre a indisponibilidade das cotas titularizadas pelos réus.

8. DO PEDIDO PRINCIPAL

Outrossim, com base no todo exposto, e considerando os elementos 
de prova produzidos, a demonstrar as violações dos artigos da Lei nº 8.429/92, sejam os 
réus notificados para oferecimento de manifestação preliminar e, posteriormente, citados 
para, querendo, apresentarem contestação (art. 17, §§ 7º e 9º da Lei no 8.249/92).

Ao final, requer o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL seja a presente 
ação julgada  PROCEDENTE, reconhecendo-se a prática dos atos de improbidade pelos 
réus COARACY,  SÉRGIO  ALVARENGA, RICARDO  DE  MOURA, RICARDO 
CABRAL, CBDA, JOSE  NILTON, HALLER, MONICA, KEILA, NATAÇÃO, 
HALLER  ME., COMPETITOR,  SERGIO  DE  ALEXANDRE, FIORE,  ANDRÉ  e 
POLISPORT, a fim de que sejam condenados nos termos do artigo 12, II, da Lei 8.429/92, 
conforme abaixo especificado:

1. COARACY GENTIL MONTEIRO NUNES FILHO
a)  em  solidariedade,  com  a  CBDA,  SÉRGIO  ALVARENGA,  RICARDO  DE 
MOURA, RICARDO CABRAL, HALLER JÚNIOR, NATAÇÃO, COMPETITOR e 
HALLER ME. ao ressarcimento integral do dano no valor de R$   1.513.250,14;  
b) perda do cargo ocupado pelo réu na CBDA;
c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos;
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d) pagamento de multa civil de até  duas vezes o valor do dano, perfazendo o 
total de R$   3.026.500,28  ;
e) 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 da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos.

2. SÉRGIO RIBEIRO LINS DE ALVARENGA
a) em solidariedade, com a CBDA, COARACY NUNES, RICARDO DE MOURA, 
RICARDO CABRAL, HALLER JÚNIOR, NATAÇÃO, COMPETITOR e HALLER 
ME. ao ressarcimento integral do dano no valor de R$   1.513.250,14;  
b) perda do cargo ocupado pelo réu na CBDA;
c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos;
d) pagamento de multa civil de até  duas vezes o valor do dano, perfazendo o 
total de R$   3.026.500,28  ;
e) 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 da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos.

3. RICARDO DE MOURA
a) em solidariedade, com a CBDA, COARACY NUNES, SÉRGIO ALVARENGA, 
RICARDO CABRAL, HALLER JÚNIOR, NATAÇÃO, COMPETITOR e HALLER 
ME. ao ressarcimento integral do dano no valor de R$   1.513.250,14;  
b) perda do cargo ocupado pelo réu na CBDA;
c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos;
d) pagamento de multa civil de até  duas vezes o valor do dano, perfazendo o 
total de R$   3.026.500,28  ;
e) 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 da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos.

4. RICARDO GOMES CABRAL
a) em solidariedade, com a CBDA, COARACY NUNES, SÉRGIO ALVARENGA, 
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RICARDO  DE  MOURA,  HALLER  JÚNIOR,  NATAÇÃO,  COMPETITOR  e 
HALLER ME. ao ressarcimento integral do dano no valor de R$   1.513.250,14;  
b) perda do cargo ocupado pelo réu na CBDA;
c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos;
d) pagamento de multa civil de até  duas vezes o valor do dano, perfazendo o 
total de R$   3.026.500,28  ;
e) 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 da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos.

5. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS
a)  em  solidariedade,  com  COARACY  NUNES,  SÉRGIO  ALVARENGA, 
RICARDO  DE  MOURA,  RICARDO  CABRAL,  HALLER  JÚNIOR,  NATAÇÃO, 
COMPETITOR e HALLER ME. ao ressarcimento integral do dano no valor de 
R$   1.513.250,14;  
b) pagamento de multa civil de até  duas vezes o valor do dano, perfazendo o 
total de R$   3.026.500,28  ;
c) 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 da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos.

6. JOSE NILTON CABRAL DA ROCHA
a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos;
b) pagamento de multa civil de até uma   vez   o valor do dano, perfazendo o total 
de R$   1.513.250,14;  
c) 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 da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos.

7. HALLER RAMOS DE FREITAS JUNIOR
a) em solidariedade, com a CBDA, COARACY NUNES, SÉRGIO ALVARENGA, 
RICARDO  DE  MOURA,  RICARDO  CABRAL,  NATAÇÃO,  COMPETITOR  e 
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HALLER ME. ao ressarcimento integral do dano no valor de R$   1.513.250,14;  
b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos;
c) pagamento de multa civil de até uma   vez   o valor do dano, perfazendo o total 
de R$   1.513.250,14;  
d) 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 da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos.

8. MONICA PEREIRA DA SILVA RAMOS DE FREITAS
a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos;
b) pagamento de multa civil de até uma   vez   o valor do dano, perfazendo o total 
de R$   1.513.250,14;  
c) 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 da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos.

9. KEILA DELFINI SANTOS PEREIRA DA SILVA
a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos;
b) pagamento de multa civil de até uma   vez   o valor do dano, perfazendo o total 
de R$   1.513.250,14;  
c) 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 da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos.

10. NATAÇÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
a) em solidariedade, com a CBDA, COARACY NUNES, SÉRGIO ALVARENGA, 
RICARDO DE MOURA, RICARDO CABRAL, HALLER JÚNIOR, COMPETITOR 
e HALLER ME. ao ressarcimento integral do dano no valor de R$   1.513.250,14;  
b) pagamento de multa civil de até uma   vez   o valor do dano, perfazendo o total 
de R$   1.513.250,14;  
c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais  ou creditícios,  direta  ou indiretamente,  ainda que por 
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intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos.

11. HALLER RAMOS DE FREITAS JUNIOR – ME.
a) em solidariedade, com a CBDA, COARACY NUNES, SÉRGIO ALVARENGA, 
RICARDO DE MOURA, RICARDO CABRAL, HALLER JÚNIOR, NATAÇÃO e 
COMPETITOR ao ressarcimento integral do dano no valor de R$   1.513.250,14;  
b) pagamento de multa civil de até uma   vez   o valor do dano, perfazendo o total 
de R$   1.513.250,14;  
c) 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 da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos.

12.  COMPETITOR  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS  PARA  PISCINAS 
ESPORTIVAS LTDA.
a) em solidariedade, com a CBDA, COARACY NUNES, SÉRGIO ALVARENGA, 
RICARDO DE MOURA, RICARDO CABRAL, HALLER JÚNIOR, NATAÇÃO e 
HALLER ME. ao ressarcimento integral do dano no valor de R$   1.513.250,14;  
b) pagamento de multa civil de até uma   vez   o valor do dano, perfazendo o total 
de R$   1.513.250,14;  
c) 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 da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos.

13. SERGIO DE ALEXANDRE WEYAND
a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos;
b) pagamento de multa civil de até 1/2 valor do dano, perfazendo o total de R$ 
756.625,07  ;  
c) 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 da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos.
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14. FIORE ESPORTES - COMÉRCIO LTDA.
a) pagamento de multa civil de até 1/2 valor do dano, perfazendo o total de R$ 
756.625,07  ;  
b) 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 da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos.

15. ANDRÉ PEREGO FIORE 
a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos;
b) pagamento de multa civil de até 1/2 valor do dano, perfazendo o total de R$ 
756.625,07  ;  
c) 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 da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos
.
16. POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
a) pagamento de multa civil de até 1/2 valor do dano, perfazendo o total de R$ 
756.625,07  ;  
b) 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 da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos.

Requer,  ademais,  após  deferidas  as  liminares  postuladas,  seja 
determinado o regular prosseguimento do feito, observado o rito do artigo 17, da Lei n.º 
8.429/92 e, ainda:

a) a intimação da UNIÃO através da Procuradoria Regional da União – 3ª  
Região - para que manifeste o seu interesse em integrar esta lide, com  
assento no disposto no § 3º, do artigo 17, da Lei n.º 8.429/92;

b) a condenação dos réus nos eventuais ônus da sucumbência cabíveis; 
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Protesta  provar  o  alegado por  todos os  meios  de prova  em direito 
admitidos, tais como depoimento pessoal dos réus; provas testemunhais; documentais e 
pericial, caso necessário.

Dá-se à causa o valor de R$ 42.371.003,92 (quarenta e dois milhões,  
trezentos e setenta e um mil e três reais e noventa e dois centavos).

São Paulo, 20 de setembro de 2016.

THAMÉA DANELON VALIENGO
 Procuradora da República
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