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PROCESSO Nº 900-17.2017.8.10.0039

CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE LAGO DA PEDRA/MA

REQUERIDO: OSMAR FONSECA DOS SANTOS

“Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem.
Respeitai o direito, protegei o oprimido;
Fazei justiça ao órfão, defendei a viúva

Teus príncipes são rebeldes, cúmplices de ladrões.
Todos eles amam as dádivas e andam atrás do proveito próprio;
Não fazem justiça ao órfão,
E a causa da viúva não é evocada diante deles.”1

Is 1,17.23

SENTENÇA

EMENTA

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSO  CIVIL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ATOS  DE  IMPROBIDADE  QUE  ATENTAM
CONTRA  OS  PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
AFRONTA  AOS  PRINCÍPIOS  DA  PUBLICIDADE  E  DA
MORALIDADE.

OMISSÃO DO RÉU EM PRESTAR INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
REQUISITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 11, INCISOS
II E IV DA LEI FEDERAL Nº 8.429/1992.

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉUS QUANTO ÀS REQUISIÇÕES.
CONFISSÃO.  PROVA TESTEMUNHAL.

COMPROVAÇÃO  DO  DOLO  ATRAVÉS  DA  PROVA
TESTEMUNHAL  E  PROVA  PERICIAL.  DEFESA  SILENCIA
QUANTO  À  PROVA  PERICIAL  E  USA  ARGUMENTUM  AD
PERSONAM.

PROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.  DOSIMETRIA.  OBSERVÂNCIA
AOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  

PERDA DA FUNÇÃO  PÚBLICA.  SUSPENSÃO  DOS  DIREITOS

1 A  presente  citação  bíblica  e  o  capítulo  2.3  desta  sentença  não  se  referem  a  nenhum  dos
personagens dos  autos,  mas  tão  somente  ao  momento  atual  vivido  pelo  País,  no  qual  ouve-se
notícias de corrupção cotidianamente.
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POLÍTICOS. MULTA CIVIL. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O
PODER PÚBLICO. PRECEDENTES DO TJMA E STJ.

PONDERAÇÕES  ACERCA DO  COMBATE  À  CORRUPÇÃO  NO
BRASIL.

1.  O  Art.  11.  da  Lei  Federal  nº  8.429/92  (Lei  de  Improbidade
Administrativa)  estabelece  que “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, e notadamente: (...) II
-  retardar ou deixar de praticar,  indevidamente,  ato de ofício;       (...)  IV -  
negar publicidade aos atos oficiais;”

2. Na hipótese, a inicial narra que o Prefeito deixou de prestar as
informações  requisitadas  pelo  Ministério  Público  em  11  (onze)
procedimentos  administrativos.  O  Requerido  confirma  que  foi
cientificado  de  todos  os  ofícios,  entretanto,  nega  ter  sonegado
informações de forma dolosa.

3.  Em  relação  ao  Procedimento  Preparatório  nº  001//2017  –  1ª
PJLP), o réu afirma ter entregado os extratos das contas públicas do
ano de 2016 ao Ministério Público. Entretanto, concedido prazo, a
Defesa não junta  aos autos  cópia  do protocolo  junto  ao  Parquet
comprovando a referida entrega. Somente depois da audiência de
instrução,  a  Defesa  junta  aos  autos  os  extratos  bancários
requisitados.

4) Com o fim de se verificar o dolo do agente na aludida omissão,
determinou-se que  fosse  realizada perícia  sobre  a  movimentação
financeira,  designando-se  o  Laboratório  de  Tecnologia  contra
Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado do Maranhão.

5)  Perícia  que  glosa  como  irregulares  operações  bancárias  que
totalizam  o  montante  de  R$  4.814.487,16  (quatro  milhões  e
oitocentos e quatorze mil  e quatrocentos e oitenta e sete reais  e
dezesseis centavos)  da movimentação financeira  do Município  de
Lago  do  Junco,  do  exercício  financeiro  de  2016,  das  contas  do
FUNDEB, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Assistencial Social.

6)  Segundo perícia,  Empresa W L Empreendimentos  e  Locações
Ltda teria recebido R$ 1.078.486,35 (um milhão e setenta e oito mil e
quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) durante
o ano de 2016, da conta mãe do FUNDEB do Município de Lago do
Junco (nº 188719), sem contrato correspondente. 
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7) Somente em relação a conta mãe do FUNDEB (nº 188719), no
ano de 2016, foram feitas transferências de R$ 2.669.700,00 (dois
milhões e seiscentos e sessenta e nove mil e setecentos reais) para
outra conta do Município de Lago do Junco (nº 167860). Entretanto,
esta última conta não teve o sigilo afastado. Valor que corresponde a
21,74 % de toda a verba do FUNDEB recebido pelo Município no
referido ano.

8) Do Fundo Municipal de Saúde de Lago do Junco realizaram-se
transferências  no  total  de  R$  884.536,51  (oitocentos  e  oitenta  e
quatro  mil  e  quinhentos  e  trinta  e  seis  reais  e  cinquenta  e  um
centavos), para outras contas do Município de Lago do Junco.

9)  Do  Fundo  Municipal  de  Assistência  Social  realizaram-se
transferências no valor de R$ 132.120,55 (cento e trinta e dois mil e
cento e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), para outras contas
do Município do Junco.

10) Tais transferências  ocorreram em aparente desrespeito ao art.
2º, § 1º do Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011.

11) Pessoas jurídicas M. F. Sales Macedo – ME e M A S de Sousa
receberam juntas do Fundo de Assistência Social  do Município  o
valor de R$ 49.643,75 (quarenta e nove mil e seiscentos e quarenta
e três reais e setenta e cinco centavos). Entretanto, tal fundo não
possui não possui veículos cadastrados.

12) Defesa que não disserta uma linha sequer sobre as conclusões
da perícia, preferindo argumentum ad personam, ao afirmar em suas
alegações  finais  que a  inicial  “configura  um verdadeiro  abuso  do
direito de ação e tangencia a prática dos crimes previsto no art. 19
da  Lei  Complementar  nº  64/90,  ao  qual  estão  sujeitos  quaisquer
cidadãos, inclusive os nobres membros do Ministério Público.”

13.  Enfim,  provas que evidenciam o  dolo  do  réu  em sonegar  os
dados bancários e a prática dos atos de improbidade descritos na
inicial. Procedência dos pedidos iniciais que se impõe.

14.  Dosimetria  da  pena  atenta  aos  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade,  à  luz  do  art.  12,  parágrafo  único,  da  Lei  de
Improbidade,  da  jurisprudência  do  STJ  (REsp  1701826/RJ,  Rel.
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
13/12/2018,  DJe 12/03/2019 e AgInt  no AREsp 1327393/MA, Rel.
Ministro  FRANCISCO  FALCÃO,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
09/04/2019, DJe 12/04/2019) e do Tribunal de Justiça do Maranhão
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(ApCiv  0547682017,  Rel.  Desembargador(a)  RICARDO  TADEU
BUGARIN  DUAILIBE,  QUINTA  CÂMARA  CÍVEL,  julgado  em
26/03/2018  ,  DJe  06/04/2018  e  ApCiv  0492672017,  Rel.
Desembargador(a)  KLEBER  COSTA  CARVALHO,  PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/03/2019 , DJe 20/03/2019). 

15.  Aplicação  das  penas  de:  i)  perda  da  função  pública;  ii)
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; iii)
multa civil de 100 (cem) vezes o valor da remuneração do agente; iv)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, por 03 (três) anos.

16. Ponderações acerca do combate à corrupção. A Operação Lava
Jato evidenciou corrupção sistêmica, não isolada no tempo e no
espaço, mas de prática habitual, serial, profunda e penetrante. 

17.  Escorço literário  com trechos de obras  sobre  ciência política,
sociologia  e  combate  à  corrupção.  i)  Excertos  de  Padre  Vieira,
Sermão do Bom Ladrão. ii)  Histórico do Poder Judiciário no Brasil.
Stuart  B.  Schwartz.  iii)Teoria  do  Etiquetamento  ou  Labeling
Approach. Alessandro Baratta. iv) Teoria do Big Bang Anticorrupção.
Bo Rothstein. v) O Príncipe. Nicolau Maquiavel. vi) Criminalidade de
Colarinho Branco. Edwin H. Sutherland.

1. RELATÓRIO

Trata-se  de  Ação  Civil  Pública proposta  pelo  MINISTÉRIO

PÚBLICO ESTADUAL em face de OSMAR FONSECA DOS SANTOS, objetivando

a condenação do requerido nos termos do art. 12, incisos III,  da Lei nº 8.429/92,

tendo em vista a suposta prática de atos de improbidade administrativa.

Sustenta  a  parte  Autora  que  o  requerido  se  omitiu,  de  forma

deliberada,  em  atender  diversas  requisições  de  informações  em  processos

administrativos  iniciados pelo Ministério  Público,  os quais  tinham a finalidade de

apurar  supostas  irregularidades  na  aplicação  de  verbas  públicas.  Segundo  o

Parquet isto configura omissão ao dever legal de prestar informações e afronta aos

princípios da publicidade e moralidade associados à gestão pública (fls. 02 a 14).

Requer o afastamento liminar do requerido do cargo de Prefeito e

instrui a inicial com os documentos de fls. 15 a 82.
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Instado a se manifestar, a parte requerida argui que o afastamento

liminar não encontra base jurídica, tampouco se mostra razoável e proporcional, à

luz do que dispõe o art. 20 da Lei 8.429/92, o que configuraria “uma imposição de

pena de cassação da função pública”.

A  parte  requerida  argui  a  incompetência  do  juízo  sustentando

prerrogativa de foro e inadequação da via eleita. No mérito, alega que não houve

qualquer dano ou prejuízo a administração pública que motivasse o ajuizamento da

presente  ação  civil  pública,  bem como aduz  a  ausência  de  justa  causa  para  o

recebimento da petição inicial, tudo conforme fls. 90 a 134.  

Proferiu-se  decisão  determinando  o  afastamento  cautelar  do

requerido pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 20, parágrafo

único da Lei nº 8.429/1992 (fls. 136 a 147).

Devidamente notificado da decisão de afastamento (fls. 150/151), o

requerido interpôs agravo de instrumento (fls.  172/205) requerendo a reforma da

decisão a quo.

Em  juízo  de  retratação,  conforme  às  fls.  228  a  233,  o  juiz  que

respondia  pela  Vara  reformou  a  decisão  no  que  se  refere  ao  afastamento  do

Requerido, bem como determinou a união dos processos nº. 900-17.8.10.0039 e

354-59.2017.8.10.0039. 

Posteriormente,  em Suspensão  de  Liminar,  o  Tribunal  de  Justiça

proferiu decisão que determinou a suspensão da decisão de afastamento (fls. 236 a

243).

Devidamente citado, o requerido apresentou Contestação (fls. 245 a

260) na qual argui como preliminar a nulidade de citação, inadequação da via eleita,

incompetência absoluta do juízo. No mérito, relata que a ausência de suas respostas

aos ofícios não prejudicou em nada a administração pública. Acrescenta ainda que

não  pode  ser  responsabilizado  de  forma  objetiva  por  falhas  nas  respostas  aos

ofícios.
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O  Ministério  Público  apresenta  réplica  às  fls.  266  a  272,

argumentando pela improcedência das preliminares suscitadas. Ao final, requereu o

prosseguimento o feito.

As preliminares suscitadas foram indeferidas, nos termos da decisão

de  fls.   136/147.  Em  seguida,  o  feito  foi  saneado,  foram  fixados  os  pontos

controvertidos,  deferidas  as  provas  a  serem  produzidas  e  determinou-se  a

separação  dos  feitos  nº.  900-17.8.10.0039  e  354-59.2017.8.10.0039,  os  quais

passaram a tramitar de forma separada, tudo conforme decisão de fls. 273/276.

Realizou-se audiência de instrução e julgamento, quando se colheu

o depoimento pessoal do réu e das testemunhas. (fls. 302/310).

O requeiro junta aos autos cópias dos extratos do FUNDEB, Fundo

Municipal de Saúde e do Fundo de Assistência Social do exercício de 2016 e deixa

de juntar cópia de petição que comprovaria que teria enviado a tempo e modo estes

documentos  à  Promotoria,  tal  qual  afirmou  pessoalmente  em  audiência  (fls.

311/523).

O  Ministério  Público,  recebendo  os  autos  para  alegações  finais,

requer perícia com “o objetivo de apurar a conexão da movimentação bancária com

a omissão descrita” na inicial (fl. 525).

Foi  determinada  a  perícia  sobre  movimentação  financeira,

designando-se para tanto o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro

da Polícia Civil do Estado do Maranhão e foram requisitados os dados bancários nos

termos da Carta-Circular nº 3.454/2010 do Banco Central do Brasil (fls. 526/530).

A  Defesa  requer  que  a  decisão  que  determinou  a  perícia  seja

revogada, argumentando que esta seria impertinente. Subsidiariamente requer que

esta limite-se a informar apenas se houve saques nas respectivas contas durante o

período, conforme petição de fls. 535/539.

Os dados bancários foram apresentados no formato requerido (fl.

545/560).
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Indeferiu-se  o  pedido  de  reforma  da  decisão  que  determinara  a

prova,  mantendo-se  a  perícia  a  ser  realizada  pelo  Laboratório  de  Lavagem  de

Dinheiro, nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil (fl. 567 e 567-v).

O Relatório Técnico de Análise de Dados Bancários foi juntado às

fls. 570/588.

Em Alegações Finais, o Ministério Público requer a condenação do

réu nas penalidades do art. 12, inciso III da Lei de Improbidade Administrativa (fls.

592/596). O Requerido por sua vez reitera as preliminares já suscitadas e decididas.

No mérito,  sustenta  a improcedência  do pedido pela  ausência de provas e pela

ausência de dolo (fls. 604/619).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

A seguir decido.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação de improbidade administrativa em que Ministério

Público do Estado sustenta que o Prefeito de Lago do Junco, Osmar Fonseca dos

Santos, omitiu-se de forma consciente e premeditada em prestar informações ao

Parquet em diversos procedimentos administrativos. Ao final, pede a condenação do

Prefeito em perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de

multa e proibição de contratar com o Poder Público.

O Professor Emerson Garcia2 ensina que “A probidade encontra

sua origem mais remota no latim  probus, que significa  aquilo que brota bem

(pro + bho – da raiz bhu, nascer, brotar), denotando o que é bom, o que tem boa

qualidade”. Em sentido figurado utiliza-se o vocábulo para caracterizar  “o individuo

honrado, íntegro, reto, leal, que tem bons costumes e é honesto, casto e virtuoso”3

2 GARCIA,  Emerson;  ALVES, Rogério  Pacheco.  Improbidade Administrativa.  6.ed.,  ver.  e  ampl.  e
atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 214 e ss.
3 Ibidem, p. 125
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Prossegue o Mestre do Ministério Público Fluminense4:

Probidade,  assim,  significa  retidão  de  conduta,  honradez,  lealdade,
integridade, virtude e honestidade.
De Plácido e Silva conceituou improbidade da seguinte forma: “derivado
do latim  improbitas (má qualidade,  imoralidade,  malícia),  juridicamente,
liga-se ao sentido de desonestidade, má fama, incorreção, má conduta, má
índole,  mau  caráter. Desse  modo,  improbidade  revela  a  qualidade  do
homem que não procede bem, não ser honesto, que age indignamente,
por  não  ter  caráter,  que  não  atua  com  decência,  por  ser  amoral.
Improbidade é a qualidade do ímprobo. E ímprobo é o mau moralmente, é
o incorreto, o transgressor das regras da lei e da moral. Para os romanos,
a improbidade impunha a ausência de existimatio,  que atribui  aos
homens  o  bom  conceito.  E sem a existimatio,  os  homens  se
convertem  em homines intestabiles,  tornando-se  inábeis,  portanto,
sem capacidade ou idoneidade para a prática de certos atos. ‘Qui sierit
testatier, libripensve fuerit, ni testimonium feriatur, improbus intestabilisque
esto’”. (grifei)

O referido autor teve o cuidado de iniciar o assunto por seu aspecto

etimológico, entretanto, como ele muito bem pontuou, a opção do legislador foi de

indicar  o  que  deve  ser  considerado  improbidade,  “daí  a  impossibilidade  de  o

semântico sobrepor-se ao normativo”.5

Desta forma, passemos a detida análise dos fatos narrados na inicial

contrapostos  aos  argumentos  da  Defesa,  sempre  orientado  pela  Constituição

Federal, Leis de regências e escólio de nossos Tribunais.

2.1. DAS PRELIMINARES

Inicialmente  registre-se  que  as  preliminares  suscitadas  pelo

requerido, quais sejam, incompetência do juízo por foro de prerrogativa de função,

inadequação da via eleita e nulidade de citação, já foram enfrentadas. Tal decisão

não merece retoque, razão pela qual mantém-se as decisões de fls.  136/147 e de

fls. 273/276.

4 Idem.
5 Ibidem, p. 126.
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2.2. DO MÉRITO

2.2.1. DA SUBSUNÇÃO DO FATOS NARRADOS NA INICIAL

A Constituição  Federal  no  art.  37,  caput  e  em seu  parágrafo  4º,

dispõe que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios  obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade,  moralidade, publicidade
e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 4º -  Os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos
bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei,
sem prejuízo da ação penal cabível.” (grifei)

Por outro lado, a Lei Federal nº. 8.429/92 estabelece que:

Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os

Princípios da Administração Pública

        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, e notadamente:

        (...)

        II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

        (...)

        IV - negar publicidade aos atos oficiais;

Estes são os dispositivos nos quais o Ministério Público subsume a

conduta do réu. Analisemos cuidadosamente tais normas diante da dialética própria

do processo e dos argumentos das partes.

2.2.2. DOS ARGUMENTOS DAS PARTES

Nesta senda, o Ministério Público sustenta que o Demandado vem

“de forma consciente, premeditada e escusa, omitindo deliberadamente informações

ao Ministério Público Estadual e, com isto, não apenas faltando com o seu dever

legal de prestar informação,  mas também atingindo frontalmente os princípios da
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Administração Pública ligados à Publicidade e Moralidade, comportamento este tão

logo implica atos de improbidade” (grifei) (fl. 09).

O Nobre Promotor descreve na inicial os 11 (onze) procedimentos

em que o Demandado teria se omitido em prestar contas, narrando sumariamente o

objeto do procedimento e as tentativas de requisitar  as respectivas informações.

Para dar um tom mais didático à sua inicial, apõe ainda um quadro sintetizando os

11 (onze) referidos procedimentos.

Nas alegações finais, o  Parquet  transcreve trechos do depoimento

pessoal  do  réu  e  das  testemunhas,  colaciona  excertos  da  perícia  e  pede  a

condenação do réu nas penas do art. 12, inciso III da Lei de Improbidade.

Já  a  Defesa,  tanto  em contestação,  quanto nas alegações finais,

sustenta que: 1) os ofícios não foram recebidos pessoalmente pelo requerido; 2) não

houve omissão, mas simples atrasos na prestação das informações.

3) Afirma ainda que dos 11 (onze) procedimentos listados na inicial,

10  (dez)  referem-se  “prestações  de  contas  de  repasses  e  convênios  de

responsabilidade  do  ex-prefeito  municipal  Haroldo  Leda,  adversário  político  do

requerido,  (...)  não  sendo  razoável  supor  que  este  deixasse  de  responder

deliberadamente  qualquer  demanda  do  Ministério  Público  sobre  tais  fatos  com

qualquer intuito de proteger seu próprio adversário.” (fl. 610).

Assevera ainda que no único procedimento pertinente à gestão do

requerido (Procedimento Preparatório nº 001//2017 – 1ª PJLP), a resposta foi dada a

tempo e modo.

4) Afirma que não houve voluntariedade (ou dolo) na omissão.  

5) Argumenta ainda que o Relatório Técnico de Análise de Dados

Bancários nº 287-2136 “não traz qualquer elemento relevante e útil ao processo e

fora do alcance do contraditório” (fl. 612) e que o atraso do Requerido não poderia

configurar ato de improbidade. 

6)  Por  fim,  requer  que,  em  caso  de  eventual  condenação,  o

requerido  seja  punido  tão  somente  com  uma  “módica  multa”  (fl.  618),  além  de

reiterar o reconhecimento das preliminares suscitadas e já decididas e solicitar a
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improcedência do pedido inicial.

2.2.3. DA NEGATIVA DE CADA UM DOS ARGUMENTOS DO RÉU

É matéria pacífica que o julgador não precisa responder todas as

questões suscitadas pelas partes, mas tão somente aquelas capazes de infirmar a

conclusão da decisão proferida. 

Esta inclusive é a orientação do STJ, mesmo depois da vigência do

Código de Processo Civil de 2015. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  EM MANDADO
DE  SEGURANÇA  ORIGINÁRIO.  INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.
OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE,  ERRO  MATERIAL.
AUSÊNCIA.
(...).
2.  O julgador  não está  obrigado a  responder  a  todas  as questões
suscitadas  pelas  partes,  quando  já  tenha  encontrado  motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015  veio  confirmar  a  jurisprudência  já  sedimentada  pelo
Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  sendo  dever  do  julgador
apenas  enfrentar  as  questões  capazes  de  infirmar  a  conclusão
adotada na decisão recorrida.
(...).
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl  no  MS  21.315/DF,  Rel.  Ministra  DIVA  MALERBI
(DESEMBARGADORA  CONVOCADA  TRF  3ª  REGIÃO),  PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Entretanto,  como  forma  de  garantir  plenamente  o  contraditório,

passemos a examinar cada um dos argumentos da Defesa.

2.2.3.1.  DA  DESNECESSIDADE  DO  RECEBIMENTO  DAS

REQUISIÇÕES MINISTERIAIS  PESSOALMENTE PELO RÉU.   DA SUFICIENTE

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. DA CONFISSÃO.

 Para configurar a improbidade não há necessidade de que o réu

tenha recebido pessoalmente os ofícios requisitórios. Neste ponto basta tão somente

que  ele  tenha  ciência  inequívoca  das  requisições  ministeriais  e  omita-se  em

respondê-las.

Foi exatamente isto que ocorreu no caso dos autos.
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O próprio  réu quando ouvido em juízo confessa que teve ciência

inequívoca dos ofícios ministeriais. Aduz que além dos ofícios físicos, recebia-os em

seu e-mail pessoal.

Aceitar a tese da defesa de que o recebimento dos ofícios haveria

ser pessoal seria: i) ignorar a realidade dos fatos (de que o Prefeito na maioria das

vezes não é encontrado para receber pessoalmente os ofícios); ii) desconsiderar os

deveres funcionais de órgãos mantidos muitas vezes tão somente com a função de

receber este tipo de expediente; iii)  talvez o mais perverso de todos efeitos, criar um

pálio, um manto protetor do agente que poderia se esquivar de seu dever funcional e

moral  de  ser  transparente  com  a  coisa  pública,  ao  não  responder  os  ofícios

afirmando que não os recebeu.

Neste sentido é o escólio dos nossos tribunais:

PROCESSUAL CIVIL E  ADMINISTRATIVO.  OFENSA AO ART.  535  DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  AMBIENTAL.
(OITO)  OFÍCIOS  ENVIADOS  PELO  MPF  A  FIM  DE  INSTRUIR
INQUÉRITO CIVIL COM OBJETIVO DE PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA  PARA  CONTENÇÃO  DE  DEGRADAÇÃO  AMBIENTAL.
SILÊNCIO  INJUSTIFICADO  (PELA  DEMORA  DE  TRÊS  ANOS)  DA
PARTE  RECORRIDA. ELEMENTO  SUBJETIVO  DOLOSO.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. INCIDÊNCIA.
(...)
2.  Tem-se,  na  origem,  ação  civil  pública  por  improbidade
administrativa ajuizada em face da parte ora recorrida em razão do
não-atendimento injustificado de 8 (oito) ofícios a ela enviados pela
parte recorrente, os quais objetivavam instruir demanda ambiental.
3. O acórdão recorrido, em relação a este conjunto fático-probatório,
entendeu que, embora desarrazoado o tempo exigido para a confecção
de uma única resposta aos referidos ofícios,  as condutas impugnadas
poderiam ser imputadas à parte ré no máximo a título de culpa (por
desídia), mas nunca a título de má-fé ou dolo.
4. Para ratificar tal conclusão, os magistrados a quo asseveraram, ainda,
que  a  empresa  sobre  a  qual  se  pretendia  obter  informações  e  o  ente
responsável  por  fornecê-las  (de  que  a  recorrida  era  diretora-geral)
localizavam-se a trezentos e cinquenta quilômetros de Salvador/BA, sede
da parte recorrente oficiante, o que justificaria a demora.
5.  Levantou-se,  por  fim,  que  a  depreciação  das  estruturas  públicas
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acarreta natural demora na consecução das atividades a elas inerentes.
6.  Não se aplica  o Verbete n.  7 desta Corte Superior  em questões de
improbidade  administrativa  quando  a  origem deixa bem consignado,  no
acórdão  recorrido,  os  fatos  que  subjazem  à  demanda.  Isto  porque  a
prestação jurisdicional  pelo Superior Tribunal de Justiça no que tange à
caracterização  do  elemento  subjetivo  não  é  matéria  que  envolva  a
reapreciação  do  conjunto  probatória  e  muito  menos  incursão  na  seara
fática, tratando-se de mera qualificação jurídica dos mesmos - o que não
encontra óbice na referida súmula.
7.  O que está em exame, agora,  é se,  os fatos,  como narrados no
acórdão, podem levar em tese à   CONFIGURAÇÃO DO DOLO   para fins  
de enquadramento da conduta no art. 11, inc. II, da Lei n. 8.429/92. E,
ADIANTE-SE, A RESPOSTA É POSITIVA.
8. Sem dúvida, são relevantes os fundamentos da origem no que tange à
distância existente entre o órgão oficiante e o órgão oficiado, bem como a
rotineira falta de apoio estrutural e logístico dos órgãos públicos - muito
embora, frise-se, o órgão oficiado, conquanto distante do órgão oficiante,
estava próximo dos fatos e da empresa sobre a qual recairia o inquérito
civil  (perto,  em  resumo,  dos  fatos  sobre  os  quais  deveria  prestar
informações).
9.  NO  ENTANTO,  EM  RAZÃO  DAS  PECULIARIDADES  DO  CASO
CONCRETO,  NENHUM  DELES  É  SUFICIENTE  PARA  AFASTAR  O
ELEMENTO  SUBJETIVO  DOLOSO  PRESENTE  NAS  CONDUTAS
EXTERNADAS.
10.  Na esteira  do  que  foi  asseverado  antes,  na  espécie,    A PARTE  
RECORRIDA  DEIXOU  DE  RESPONDER  A  DIVERSOS  OFÍCIOS
ENVIADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COM O OBJETIVO
DE INSTRUIR DEMANDA CUJO OBJETIVO ERA COMBATER DANOS
AMBIENTAIS.   Foram necessários oito ofícios solicitando informações  
para, somente três anos, depois, a recorrida prestar resposta.
11.  É  evidente  que  o  prazo  de  cinco  dias  usualmente  constante  dos
pedidos remetidos pela parte recorrente poderia ser insuficiente para uma
resposta adequada. Tanto que a autoridade recorrida solicitou prorrogação,
tendo sido esta deferida pelo próprio órgão oficiante.
12. Nada obstante, a inércia da Diretora-Geral do Conselho de Recursos
Ambientais do Estado da Bahia (CRA/BA) por longos três anos manifesta
uma  falta  de  razoabilidade  sem  tamanho,  mesmo  levando  em
consideração a distância e o eventual mal aparelhamento das unidades
administrativas.
13. O DOLO É ABSTRATAMENTE CARACTERIZÁVEL, UMA VEZ QUE,
PELO MENOS A PARTIR DO PRIMEIRO OFÍCIO DE REITERAÇÃO, A
PARTE RECORRIDA JÁ SABIA ESTAR EM MORA, E, ALÉM DISTO, JÁ
SABIA  QUE  SUA  CONDUTA  OMISSIVA  ESTAVA  IMPEDINDO  A
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INSTRUÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL E A POSTERIOR PROPOSITURA
DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE CONTENÇÃO DE LESÃO AMBIENTAL.
14.  Inclusive,  da  inicial  dos  autos,  consta  que,  no  último  ofício
enviado  por  membro  do  Ministério  Público  Federal  constavam
advertências explícitas e pontuais dirigidas à recorrida a respeito da
possível caracterização de crime e improbidade administrativa.
 (...)
18. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, a fim
de remeter os autos à origem para sequência da ação de improbidade
administrativa.
(REsp  1116964/PI,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 02/05/2011)

Tal  qual  o  item 13 e 14 do último julgado,  no caso dos autos,  o

Requerido  sabia  que  estava  em  mora  e  que  sua  conduta  omissiva  impedira  a

instrução de vários inquéritos civis, como demonstra a farta documentação juntada

pelo Ministério Público.

Ademais,  diversos  ofícios  remetidos  e  subscrito  pelo  próprio

Promotor  de  Justiça  constavam  a  advertência  explicita  de  em  caso  de

descumprimento da requisição caracterizar-se-ia o crime previsto no art. 10 da Lei nº

7.347/1985 e ato de improbidade (art. 11 da Lei nº 8.429/92), como se observa às

fls.  32,  38,  44,50,  62,68,  74 e 78 (este  último o ofício  relativo  ao procedimento

preparatório nº 001/2017 – 1ª PJLP).

Aliás,  considerando que era a própria  irmã do requerido (Osielita

Fonseca dos Santos) que recebia tais requisições, seria inverossímil da parte dele

afirmar desconhecer tais ofícios. Eis uma parte do depoimento do próprio Réu no

sentido de que tivera ciência das requisições do Ministério Público:

QUE   teve ciência dos ofícios  ; QUE retirou todos os extratos, mas
não tinha no formato que o promotor pediu; QUE retirou os extratos
em .PDF;  QUE não recorda a época;  QUE tem conhecimento  de
todos esses ofícios; QUE não foi sua irmã que lhe levou a informação
dos sobre os ofícios;  QUE   todos os ofícios são digitalizados e  
encaminhados para o e-mail pessoal  ;   QUE ao receber os e-mails
despacha e manda para o Calixto;  QUE encaminha também para
Carlos Sérgio;  QUE   estranhou porque os extratos não estavam nos  
autos;   QUE   tem acesso a todas as contas;   QUE   olha diariamente a  
movimentação bancária das contas; QUE   não houve transferência de  
contas além do que a já estabelecida e para pagar fornecedor; QUE
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ele mesmo faz o pagamento de uma conta para outra; QUE esse tipo
de prática na qual o Ministério Público lhe imputa não existe; QUE a
coisa  que possui  mais tranquilidade  é  em relação a  esse tipo  de
procedimento;  QUE   o próprio depoente que faz a transferência;  
QUE   tem o controle de todas as contas,  desde que começou  
como prefeito; QUE todas as suas contas são online, direto para o
fornecedor  que vai  receber;  QUE todas as transações são online;
QUE   depois  do  afastamento,  quando  retornou  para  o  cargo  
determinou  que  todas  as  notificações  seriam  recebidas  pelo
depoente ou pelo Dr. Edson;    QUE   naquele momento Salvador teria  
que  cobrar  do  Edson; QUE sempre  cobrou  das  pessoas  com as
quais trabalhava; QUE  , atualmente, está mais atento;   QUE   nunca foi  
centralizador, porém sempre cobrou resultado.

Por outro lado, a própria Oselita Fonseca dos Santos, quando ouvida

em juízo, afirmou que, depois de receber os ofícios, comunicava a sua equipe e

informava ao Prefeito, como se percebe na transcrição feito nas alegações finais do

Parquet (fl. 594 e 594-verso).

Nada  há  nos  autos  que  impute  responsabilidade  objetiva  ao

requerido, como equivocadamente pontuou a defesa. Acerca disto, interessante são

lições de Emerson Garcia6:

6. ELEMENTO SUBJETIVO NOS ATOS DE IMPROBIDADE 

No direito moderno, assume ares de dogma a concepção de que
não é admissível a imputatio juris de um resultado danoso sem
um fator de ligação psíquica que a ele     vincule o agente.     

Ressalvados  os  casos  em  que  a  responsabilidade  objetiva
esteja  expressamente  prevista     no  ordenamento  jurídico  ,  é
insuficiente  a  mera  demonstração  do  vínculo  causal  objetivo
entre a conduta do agente e o resultado lesivo.  Inexistindo um
vínculo  subjetivo  unindo  o  agente  à  conduta,  e  esta  ao
resultado,  não  será  possível  demonstrar  “o  menosprezo  ou
descaso pela ordem jurídica e, portanto, a censurabilidade que
justifica a punição   (malum passions ob malum actionis  ) ”.   

O  elemento  subjetivo  que  deflagrará  este  elo  de  encadeamento
lógico  entre  vontade,  conduta  e  resultado,  com  a  consequente
demonstração  da  culpabilidade  do  agente,  poderá  apresentar-se
sob duas únicas formas: o dolo e a culpa.     

Na  senda  dos  inúmeros  estudos  já  desenvolvidos  na  seara
penal, entende-se por dolo a vontade livre e consciente dirigida

6 Ibidem, p. 327.
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ao resultado  ilícito,  ou  mesmo  a  mera  aceitação  do risco  de
produzi-lo.  Quando  a  vontade  visa  à  consecução  do  resultado,
sendo  a  conduta  exercida  em  razão  deste,  diz-se  que  o  dolo  é
direto (teoria da vontade), o qual será tão mais grave quanto mais
vencível era o impulso que direcionou o agente ao ilícito. Nos casos
em que a vontade prevê a provável consecução do resultado, mas,
apesar  disto,  a conduta é praticada,  consentindo  o agente com o
advento  daquele,  fala-se  em dolo  eventual (teoria  do
consentimento) 

A culpa, por sua vez, se caracteriza pela prática voluntária de um ato
sem a atenção ou o cuidado normalmente empregados para prever
ou evitar o resultado ilícito. “No dolo, ação (ou omissão) e resultado
são referíveis à vontade; na culpa,  de regra,  somente a ação (ou
omissão)”.  “A  incorreção  representada  pelo  dolo  provém  da
fraqueza da vontade, e a incorreção que a culpa representa provém
da  debilidade  do  intelecto.”  “O  não  ter  previsto  a  consequência
ofensiva  distingue  a  culpa  do  dolo.  O  não  havê-la  podido  prever
separa o Caso fortuito da culpa.”

Ainda que o réu afirmasse não conhecer as requisições ministeriais,

poder-se-ia aplicar ao caso dos autos a Teoria da Cegueira Deliberada, bebendo-

se  aqui  por  analogia  nas  lições  dos  criminalistas.  Vejamos os  ensinamentos  de

Renato Brasileiro Lima7:

11.5.  Teoria  da  cegueira  deliberada  (instruções  da  avestruz). 

Como o tipo penal da lavagem de capitais traz como elementar a
infração  penal  antecedente,  depreende-se  que,  na  hipótese  de  o
agente  desconhecer  a  procedência  ilícita  dos  bens,  faltar-lhe-á  o
dolo  de  lavagem,  com  a  consequente  atipicidade  de  sua
conduta, ainda que o erro de tipo seja evitável, porquanto não se
admite a punição da lavagem a título culposo.

Por  isso,  é  extremamente comum que o  terceiro  responsável
pela  lavagem  de  capitais  procure,  deliberadamente,  evitar  a
consciência  quanto  à  origem  ilícita  dos  valores  por  ele
mascarados.  Afinal,  assim  agindo,  se  acaso  vier  a  ser
responsabilizado  pelo  crime  de  lavagem  de  capitais,  poderá
sustentar a ausência do elemento cognitivo do dolo, o que pode
dar ensejo a eventual decreto absolutório em virtude da atipicidade
da conduta.

Daí  a  importância  da  denominada  TEORIA  DA  CEGUEIRA
DELIBERADA (willful  blindness) também  conhecida  como
DOUTRINA  DAS  INSTRUÇÕES  DA  AVESTRUZ (ostrich

7 Legislação criminal especial comentada, 3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 326/327.
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instructions)  ou  DA  EVITAÇÃO  DA  CONSCIÊNCIA (conscious
avoidance  doctrine)  –,  a  ser  aplicada  nas  hipóteses  em que  o
agente tem consciência da possível origem ilícita dos bens por
ele  ocultados  ou  dissimulados,  mas,  mesmo  assim,
deliberadamente  _cria  mecanismo  que  o  impedem_  de
aperfeiçoar sua representação dos fatos. Por força dessa teoria,
aquele  que  renuncia  a  adquirir  um  conhecimento  hábil  a
subsidiar  a  imputação dolosa  de  um crime responde  por  ele
como se tivesse tal conhecimento. Basta pensar no exemplo de
comerciante de joias que suspeita que alguns clientes possam estar
Ihe entregando dinheiro sujo para a compra de pedras preciosas com
o objetivo de ocultar a origem espúria do numerário, optando, mesmo
assim,  por  criar  barreiras  para  não  tomar  ciência  de  informações
mais precisas acerca dos usuários de seus serviços. 

Segundo  a  doutrina,  essa  teoria  fundamenta-se  na  seguinte
premissa:  o indivíduo que, suspeitando que pode vir a praticar
determinado crime, opta por não aperfeiçoar sua representação
sobre a presença do tipo objetivo em um caso concreto, reflete
certo grau de indiferença em face do bem jurídico tutelado pela
norma penal  tão elevado quanto o  daquele que age com dolo
eventual, daí por que pode responder criminalmente pelo delito
se  o tipo penal em questão admitir a punição  a título de dolo
eventual.

Entretanto, como visto acima, o próprio réu confessou ter ciência das

requisições do Parquet.

Eventualmente,  esta  teoria  pode  ser  aplicada  para  afastar  o

argumento do Réu de que entregou todos os extratos requisitados ao seu Advogado

e que o “lapso” de não ter respondido os ofícios ao Ministério Público foi deste último

e não do Requerido.

2.2.3.2. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO RÉU

 Afirmar  que  não  houve  omissão,  mas  tão  somente  atraso  na

prestação das informações é desdenhar do Ministério Público, do Judiciário e da

própria sociedade.

Ora, o próprio requerido disse em audiência que havia entregue os

extratos bancários ao seu Advogado e que este os entregou ao Promotor de Justiça.

Assim,  foi  concedido  prazo  para  que  a  Defesa  juntasse  aos  autos  cópia  dos

referidos extratos e da petição que teria encaminhado os dados à Promotoria de
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Justiça, tudo conforme ata de audiência de fl. 303.

Entretanto, a Defesa junta aos autos tão somente cópia dos extratos

bancários e deixa de comprovar que já os havia entregue diretamente ao Ministério

Público, como afirmara em sua contestação, em seu depoimento pessoal, nos das

demais testemunhas e em suas alegações finais.

Ou  seja,  apesar  de  terem sido  dadas  todas  as  oportunidades,  a

Defesa não comprova suas alegações de que havia prestado os dados solicitados

pelo Parquet.

Ao  reverso,  diante  da  requisição  do  Ministério  Público,  o

Requerido tão somente informa os formatos eletrônicos que poderia fornecer

os dados solicitados, contudo, sem remetê-los no formato disponível, como se

verifica à fls. 80/81.

Uma resposta desta seria jocosa, sem não fosse trágica.

O  Ministério  Público,  no  bojo  de  inquérito  civil,  requisitou  tais

informações pela primeira vez em 10.01.2017 (fl. 77), reiterou-a em 13.02.2017 (fl.

78), distribuiu a presente ação em 24.03.2017, na qual o réu foi citado pessoalmente

em 04.04.2017 (fl. 87).

A Defesa apresenta sua manifestação prévia e posteriormente a sua

contestação. E somente depois da audiência de instrução, no dia   28.11.2017  , após  

novamente instado a fazê-lo, é que o Requerido juntou aos autos os tão requisitados

extratos bancários, como se observa às fls. 311/523.

Esta prestação das informações tardia,  dentro dos próprios autos,

não tem o condão de ilidir  o ato de improbidade administrativa já praticado pelo

Requerido.  Aliás,  este  foi  exatamente  o  entendimento  da  4ª  Câmara  Cível  do

Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Maranhão para  manter  sentença,  de  lavra  deste

mesmo juiz subscritor, que condenou o ex-presidente da Câmara Municipal de Lago

dos Rodrigues, João Ribeiro Fidélis (Processo nº 39.611/2017 – Lago da Pedra).

A  sentença  do  referido  processo  (Processo  nº  1005-

04.2011.8.10.0039 (9872011)) analisou o caso em que se apurava a ausência de

prestação de contas anual pelo requerido quando este era Presidente da Câmara

Marcelo Santana Farias
Juiz de Direito

Rua Adonias Hilário Sales Neto, nº 177-A, Centro, Lago da Pedra – MA. CEP 65.715.000
Telefone/ Fax: (99) 3644 1381. E-mail: vara1_lped@tjma.jus.br

18

mailto:vara1_lped@tjma.jus.br


PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
1ª VARA DA COMARCA DE LAGO DA PEDRA

Processo nº 900-17.2017.8.10.0039

Municipal de Lago dos Rodrigues/Ma, referente ao exercício de 2010.

Naquela  oportunidade,  o  ex-gestor  alegou que o  mero  atraso  na

apresentação das contas não configuraria ato de improbidade administrativa.

O  Desembargador  Relator  Paulo  Velten,  relator  da  apelação,

verificou que as contas somente vieram a ser prestadas em razão de sentença de

improbidade. 

E  ainda  aduziu:  “manifesta  a  recalcitrância  [teimosia]  do

apelante,  que  também  não  apresentou  qualquer  justificativa  para  seu  ato

omissivo, circunstância que revela seu firme propósito e intenção de atentar

contra os princípios da administração pública ao deixar de prestar as contas

às quais estava legalmente obrigado,  tudo a evidenciar a presença de dolo

(ainda  que  genérico)  e  má-fé  suficientes  para  a  caracterização  do  ato  de

improbidade, como bem reconheceu o magistrado de base  ”  8  .

Ademais, os desembargadores Jaime Ferreira de Araújo e Marcelino

Everton também mantiveram a sentença, negando provimento ao recurso do ex-

presidente da Câmara Municipal de Lago dos Rodrigues.

Assim, voltando ao caso dos autos, o argumento de que a Defesa só

possuía os arquivos no formato PDF e o Ministério Público os queria no formato .xls

não pode ser acolhido. Afinal, aqui também cabe aquela máxima popular:  “quem

quer faz e quem não quer dá desculpa”.

Por que cargas d’águas o réu não forneceu desde o início os

extratos requeridos pelo nobre Promotor de Justiça substituto que por aqui

passou? 

O  advérbio  aqui  refere-se  a  uma  Comarca  com  4  (quatro)

municípios9 e um total de 80 mil habitantes, que segundo noticia-se há quase 20

(vinte) anos não tem um Promotor Titular para atuar numa Vara com competência

para processar e julgar improbidade administrativa. 

Ademais, o que torna a situação dos autos e da Comarca ainda mais

8 http://www.tjma.jus.br/tj/visualiza/sessao/19/publicacao/424982, acessado em 17.04.2019.
9 A referida Comarca é formada pela cidade sede, Lago da Pedra, e pelos termos Lago do Junco,
Lago do Rodrigues e Lagoa Grande.
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complicada  é  que  a  única  Promotora  de  Justiça  lotada  responde  por  ambas

Promotorias  e  ainda  pelo  Eleitoral,  o  que  torna  sua  atuação  nesta  Vara  menos

incisiva do que o Promotor Substituto que por aqui passou.

Assim,  pondera-se  o  número  de  requisições  não  respondidas,  a

distribuição da presente ação, a citação pessoal do réu, o tempo transcorrido entre o

pedido e o efetivo fornecimento das informações (322 dias – 10 meses, 2 semanas

e 4 dias) e a saída da Comarca do Promotor que subscreve a inicial e os ofícios.

Diante de tudo isto, seria leviano dizer que não houve omissão do

Requerido  em seu  dever  de  prestar  as  informações  requisitadas  pelo  Ministério

Público.

2.2.3.3.  DO  ARGUMENTO  DE  FALTA DE  INTERESSE  DO  RÉU

NAS OMISSÕES NARRADAS NA INICIAL

A Defesa ainda aduz que dos 11 (onze) procedimentos listados na

inicial,  10 (dez) referem-se a “prestações de contas de repasses e convênios de

responsabilidade  do  ex-prefeito  municipal  Haroldo  Leda,  adversário  político  do

requerido,  (...)  não  sendo  razoável  supor  que  este  deixasse  de  responder

deliberadamente  qualquer  demanda  do  Ministério  Público  sobre  tais  fatos  com

qualquer intuito de proteger seu próprio adversário.” 

Com a devida vênia, isto trata-se de mais um sofisma da Defesa.

Ora, bastaria a omissão dolosa num único procedimento, tal como

ficou demonstrado acima que ocorrera no procedimento preparatório nº 001/2017 –

1ª PJLP, que tramita na Promotoria de Justiça de Lago da Pedra, para configuração

do ato de improbidade.

O réu informaria prontamente o solicitado pelo Promotor em relação

aos  procedimentos  relativos  ao  seu  antecessor  e  omitir-se-ia  tão  somente  em

relação ao procedimento que lhe diz respeito?

Talvez se assim agisse ele tornaria seu dolo na espécie ainda mais

evidente.

Na  verdade,  a  deliberada  omissão  no  prestar  às  informações
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requisitadas pelo Ministério Público é um verdadeiro modus operandi do Requerido.

A  inicial  narra  omissões  em  11  (onze)  procedimentos  ministeriais,  como  bem

sumariado na tabela de fls. 08-v e 09.

O processo nº 354-59.2017.10.0039 narra omissões do Requerido

em pelo menos 03 (três) outros procedimentos.

Ou  seja,  considerando  tão  somente  1  (uma)  reiteração  em cada

procedimento, chega-se à soma de pelo menos 28 (vinte e oito) ofícios recebidos

pelo requerido e sua equipe. Inclusive neste último processo, o Ministério Público

narra que o ofício teria sido recebido pessoalmente pelo próprio Réu.

À  guisa  de  exemplo  da  recalcitrância  do  réu  em não  prestar  às

informações  requisitadas,  pode-se  aduzir  ainda  que  no  Mandado  de  Segurança

tombado  sob  o  número  2863-60.2017.8.10.0039,  que  tramita  nesta  1ª  Vara,

requereu-se que o Município de Lago do Junco seja compelido a realizar concurso

público para preenchimento de vagas que, segundo o impetrante, são preenchidas

com servidores contratados precariamente. 

Assim,  no  dia  20.09.2018,  foi  ordenado  que  o  Município

apresentasse: a) relação completa dos cargos vagos ou disponíveis para concurso

público; b) a relação de todos os cargos efetivos e comissionados existentes; c)

relação detalhada da folha de pagamento; d) a folha de pagamento do exercício de

2017.

Entretanto,  mesmo  intimado  pessoalmente,  o  impetrado  Osmar

Fonseca  dos  Santos  quedou-se  inerte  também  em  prestar  estas  informações

requisitadas judicialmente.

Voltando ao caso dos autos, a Defesa ainda assevera que, no único

procedimento  pertinente  à  gestão  do  requerido  (Procedimento  Preparatório  nº

001//2017 – 1ª PJLP), a resposta foi dada a tempo e modo.

Já se mostrou acima que isto não ocorreu.

A  Defesa  parece  olvidar  de  dispositivos  básicos  do  nosso

ordenamento  jurídico,  os  quais  dispõe  sobre  o  poder  do  Ministério  Público  de

requisitar informações Eis alguns deles:
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Constituição Federal
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
VI -  expedir notificações nos procedimentos administrativos de
sua competência, requisitando informações e documentos para
instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

LEI Nº 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993, Lei Orgânica do Ministério
Público.

Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I -  instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos
administrativos pertinentes e, para instruí-los:
(...)
b)  requisitar  informações,  exames  periciais  e  documentos  de
autoridades  federais,  estaduais  e  municipais,  bem  como  dos
órgãos  e  entidades  da  administração  direta,  indireta  ou
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;

Ao  reverso,  o  modus  operandi do  requerido  mostra  não  só  um

descuido,  mas um verdadeiro descaso e mesmo um desprezo pela atividade do

Ministério Público.

Ainda  quanto  ao  elemento  anímico,  mesmo  que  aplicado

analogicamente,  já  que  o  autor  se  refere  ao  aspecto  criminal  e  não  ao  ato  de

improbidade, importante trazer à lume as lições de Renato Brasileiro de Lima10:

11,4. Prova indiciária do dolo. 
Não há como negar que uma das tarefas mais ingratas para a
acusação no processo penal     é a prova do dolo do agente  , seja
porque o elemento subjetivo carece de dimensão material, seja
pelo fato de ser ele anterior à própria conduta. Para além disso,
como o acusado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo
em virtude do princípio que veda a autoincriminação, jamais poderia
ser constrangido a confessar sua verdadeira intenção por ocasião da
prática delituosa.  A     solução, então, é inferir seu estado anímico  
com base em circunstâncias fáticas objetivas externas do seu
comportamento.

Especificamente  em  relação  à  lavagem  de  capitais,  diante  da
dificuldade de se encontrar prova direta do crime, o que pode ser
atribuído à capacidade de camuflagem e hermetismo com que atuam
as organizações especializadas em reciclagem de capitais,  resulta
de  importância  inquestionável  a  denominada  prova  indiciária,

10 Ibidem, p.325.
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também  chamada  de  prova  indireta, classe  de  prova
especialmente  idônea  e  útil  para  demonstrar  o  conhecimento  da
origem ilícita dos valores. 

Com efeito, como é extremamente comum que não existam provas
diretas  da lavagem  de  capitais,  o elemento subjetivo do delito
deve  ser  extraído  de  dados  externos  e  objetivos tais  como  o
incremento  patrimonial  injustificado,  OPERAÇÕES  FINANCEIRAS
ANÔMALAS,  inexistência de atividades econômicas ou comerciais
legais  como lastro  para  o  incremento  patrimonial,  vinculação  com
atividades de tráfico ilícito de entorpecentes ou com outras infrações
penais.  Aliás,  essa possibilidade de comprovação do dolo por
elementos objetivos constava da antiga Recomendação nº 2 do
GAFI, que previa expressamente “a possibilidade de o elemento
intencional  (dolo  de  lavagem)  ser  deduzido  a  partir  de
circunstâncias fáticas objetivas”.

Desta forma, fica evidente o dolo, ainda que eventual, do requerido

em cometer os atos de improbidade narrados na inicial.

2.2.3.4. DA REFERIDA FALTA DE DOLO

A tese  da  defesa  de  que  não  houve  voluntariedade  ou  dolo  na

omissão também não pode ser acolhida.

Como  se  demonstrou  acima,  inclusive  pela  transcrição  dos

depoimentos do réu e das testemunhas, o Requerido tinha pleno conhecimento das

requisições. Aliás, quem recebia os ofícios era sua própria irmã. Ambos afirmaram

que o Requerido sabia das requisições ministeriais.

Ora, o conjunto probatório demonstra pelo menos o dolo eventual do

Requerido em não prestar as contas. No mínimo, o dolo eventual. Vejamos.

Os ensinamentos de EMERSON GARCIA e ROGÉRIO PACHECO

ALVES11 registram que:

Hodiernamente,  o  iter  a  ser  percorrido  para  a  identificação  do  ato  de
improbidade  haverá  de  ser  iniciado  com  a  comprovação  da
incompatibilidade  da  conduta  com  os  princípios  regentes  da  atividade
estatal, vale dizer, com a inobservância do princípio da juridicidade, no qual
avultam em importância os princípios da legalidade e da moralidade [...]
“havendo  vontade  livre  e  consciente  de  praticar  o  ato  que  viole  os
princípios regentes da atividade estatal,  dir-se-á que o ato é doloso;  o

11 Ibidem, p. 348/349 
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mesmo ocorrendo quando o agente, prevendo a possibilidade de
violá-los, assuma tal risco com a prática do ato”. (grifo nosso)

Neste sentido inclusive é o escólio do nosso Superior Tribunal de

Justiça. Ei-lo:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE.
LOTEAMENTO ILEGAL DE IMÓVEL PARTICULAR.  PAGAMENTO
DO  VALOR  PELA  DESAPROPRIAÇÃO.  CESSÃO  PARA
CONSTRUÇÃO  DE  CASAS  POPULARES.  AUSÊNCIA  DE
AUTORIZAÇÃO  DOS  ÓRGÃOS  COMPETENTES  E  DE  INFRA-
ESTRUTURA  BÁSICA.  INOBSERVÂNCIA  À  LEI  6.766/1979.
BENEFICIÁRIOS  ESCOLHIDOS  A  CRITÉRIO  DO
ADMINISTRADOR.
VIOLAÇÃO  DO  ART.  11  DA  LEI  8.429/1992  CONFIGURADA.
ELEMENTO SUBJETIVO.
1. O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou Ação Civil
Pública contra ex-prefeito do Município de Tejupá e cônjuge, à época
chefe-de-gabinete, pela prática de improbidade consubstanciada em
loteamento irregular do solo - em imóvel pertencente a particular que,
diante de tal fato, teve de ser desapropriado pelo ente municipal - e
posterior  doação dos lotes a munícipes para construção de casas
populares.
2. O Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido e enquadrou a
conduta  dos  réus  nos  arts.  10  e  11  da  Lei  8.429/1992,
condenando-os  ao  ressarcimento  do  Erário  e  impondo-lhes
sanções.
3.  O Tribunal de Justiça proveu a apelação dos réus e reformou a
sentença, ao fundamento de que a ausência de má-fé e de prejuízo
ao  Erário  afasta  a  configuração  de  improbidade  administrativa,
havendo mera irregularidade. No seu entender, não houve doação,
mas apenas cessão do imóvel para moradia.
4. É incontroverso o fato de que, em 1995, os recorridos procederam
a irregular loteamento de imóvel particular - e por isso o município
teve  que  pagar  posteriormente  o  valor  da  indenização  -,  sem
autorização  dos  órgãos  públicos  competentes,  nem realização  de
infraestrutura básica e outros requisitos exigidos pela Lei 6.766/1979,
e permitiram a construção de casas populares para pessoas por eles
selecionadas.
5. Tal conduta não constitui mera irregularidade, mas traduz grave
ofensa  aos  princípios  que  devem  pautar  a  atuação  de  quem  se
dispõe a exercer o múnus público, sobretudo o da legalidade e o da
impessoalidade.
6.  É  inegável  que  as  questões  sociais  devem  ser  tratadas  com
primazia e que a função social da propriedade deve ser observada.
Isso não autoriza, contudo, que o administrador aja a seu talante, à
margem  das  normas  legais  e  de  políticas  públicas  previamente
definidas e autorizadas.
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7.  Ademais,  não  é  certo  que  o  interesse  público  tenha  sido
alcançado  no  caso  dos  autos,  seja  porque  se  autorizou  a
construção de casas populares para pessoas escolhidas livremente
pelos  recorridos,  seja  porque  se  fez  o  suposto  loteamento  sem
infraestrutura básica, estando asseverado de forma contundente na
sentença  o  estado  precário  da  área  em comento,  sobretudo  pela
inexistência de sistema de captação e escoamento de águas pluviais.
8.  Conforme  já  decidido  pela  Segunda  Turma  do  STJ  (REsp
765.212/AC), o elemento subjetivo necessário à configuração de
improbidade administrativa censurada pelo art.  11  da  Lei
8.429/1992  É  O  DOLO  EVENTUAL  OU  GENÉRICO de realizar
conduta que atente contra os princípios da Administração
Pública,  NÃO SE EXIGINDO A PRESENÇA DE INTENÇÃO
ESPECÍFICA.
9. In casu,  a atuação deliberada dos recorridos em desrespeito às
normas  legais  que  regulam  o  loteamento  do  solo  urbano,    cujo  
desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo. A
situação fática delineada na sentença e no acórdão recorrido não
permite concluir pela ocorrência de mera irregularidade.
 (REsp 1156209/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 27/04/2011)

2.2.3.5. DA CONFIGURAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE

A  defesa  argumenta  que  o  atraso  do  Requerido  não  poderia

configurar  ato  de  improbidade  e  que  o  Relatório  Técnico  de  Análise  de  Dados

Bancários nº 287-2136 “não traz qualquer elemento relevante e útil ao processo e

fora do alcance do contraditório” (fl. 612), chegando a pedir o seu desentranhamento

dos autos.

Ora, a determinação de realizar-se a perícia sobre as mais de 200

(duzentas)  laudas  de  extrato  bancário  juntados  aos  autos  tem por  justo  fim  se

verificar eventual dolo do agente nas apontadas omissões, nos termos da decisão

de fls. 536/530.

Ou seja, a perícia poderia trazer indício de que nas contas públicas

do Município do Junco não há nenhum motivo que justificasse temor ou razão para o

Réu tentar escondê-las.

Ou por outro lado, a perícia poderia trazer indícios ou provas de que

o  Réu  não  forneceu  os  dados  ao  Ministério  Público  porque  havia  algo  sério  a

esconder.

Marcelo Santana Farias
Juiz de Direito

Rua Adonias Hilário Sales Neto, nº 177-A, Centro, Lago da Pedra – MA. CEP 65.715.000
Telefone/ Fax: (99) 3644 1381. E-mail: vara1_lped@tjma.jus.br

25

mailto:vara1_lped@tjma.jus.br


PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
1ª VARA DA COMARCA DE LAGO DA PEDRA

Processo nº 900-17.2017.8.10.0039

E  esta  foi  exatamente  uma  das  perguntas  formulada  por  este

magistrado aos Peritos: “Os extratos bancários trazem prova ou indício de alguma

irregularidade que pudessem fazer o requerido se omitir intencionalmente de prestar

as informações requeridas pelo Promotor de Justiça? (fl. 530)”

E foi justo a segunda situação que ocorreu.

Vejamos.

Primeiro,  registro  que  a  perícia  foi  realizada  pelo  Laboratório  de

Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Maranhão. 

Os  arquivos  e  dados  bancários  do  período  de  01.01.2016  a

31.12.2016 foram encaminhados pelas Instituições Financeiras, cuja transmissão se

deu  por  intermédio  do  SIMBA  –  Sistema  de  Investigação  de  Movimentações

Bancárias, através da cooperação técnica registrada sob o nº 062 – PCMA –000035-

05. 

Passemos às análises e conclusões dos peritos.

2.2.3.5.1. DOS VALORES PROVENIENTES DO FUNDEB

Quanto os valores que transitaram na conta corrente do Banco do

Brasil,  agência  nº 1087,  nº 188719  do Município de Lago do Junco -  C.N.P.J

06.460.026/0001-07 – Conta mãe do FUNDEB, os peritos registraram que:

(...)  aberta no dia  14/02/2007,  com movimentação disponível
para  análise  no  período  entre  04/01/2016 a  30/12/2016,
verificou-se  que  os  créditos  que  abasteceram  essa  conta
corrente totalizaram o montante de   R$ 12.279.820,88  . ” (fl. 573-  
verso).

(...)

Cabe ressaltar que, analisando o comportamento dessas movi-
mentações,  verificou-se que da    conta     mãe do FUNDEB   (  nº  
188719  ) houve transferências de recursos no montante de   R$  
2.669.700,00   para uma outra conta do   Município de Lago do  
Junco   (  nº 167860  ),   PORÉM, EM APARENTE DESACORDO
COM O QUE DISPÕE O ART. 2º, § 1º DO DECRETO Nº 7.507,
DE 27 DE JUNHO DE 2011  .   O percentual  transferido foi  de
21,74 %.

In verbis:
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Art. 2º - Os recursos de que trata este Decreto serão deposita-
dos e mantidos em conta específica aberta para este fim em
instituições financeiras oficiais federais;

§1º - A movimentação dos recursos será realizada exclusiva-
mente por meio eletrônico,  mediante crédito em conta cor-
rente  de  titularidade  dos  fornecedores  e  prestadores  de
serviços devidamente identificados.

Insta consignar que a conta nº 167860, pertencente ao Municí-
pio de Lago do Junco (MA), não foi contemplada na deci-
são judicial, de modo que restou prejudicado à análise téc-
nica estimar o destino dos recursos operacionalizados por
esta conta   corrente.   (fls. 574-v e 575)  

(...)

Ademais, com essa mesma rubrica realizou-se 229 lançamen-
tos a débito  no montante de R$ 2.213.544,67 para diversas
pessoas físicas e jurídicas, conforme demonstrado da Tabela IV
abaixo e considerando os valores acima de R$ 4.000,00:  (fl.
575)

(...)

Em consulta  ao    Cadastro Nacional  da Pessoa Jurídica    da  
Receita Federal do Brasil, verificou-se as pessoas jurídicas:

WL  Empreendimentos  e  Locações  Ltda  ,    C.N.P.J  
14.808.930/0001-80,    apresenta descrição da atividade econô  -  
mica principal de   Construção de edifícios (41.20-4-00)  ;   (fl.  
576)

(...)

Entretanto, como demonstrado na tabela IV acima,   A PESSOA  
JURÍDICA    W L EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA  
RECEBEU  DA    CONTA     MÃE  DO  FUNDEB    (  Nº  188719  ),  
PERTENCENTE AO    MUNICÍPIO  DE LAGO  DO JUNCO,    O  
MONTANTE DE   R$ 1.078.486,35   DURANTE O ANO DE   2016  .  

EM  PESQUISA  AO  SITE
HTTP://SITE.TCE.MA.GOV.BR/INDEX.PHP/MURAL-DE-
CONTRATOS   VERIFICOU-SE  QUE  REFERIDA  PESSOA  
JURÍDICA APARENTEMENTE  NÃO  POSSUI  CONTRATOS
COM  VIGÊNCIA DURANTE  O  ANO  EM  QUE  AMEALHOU
TAIS  RECURSOS  JUNTO  AO  MUNICÍPIO  DE  LAGO  DO
JUNCO.   (fl. 577-v)  
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Assim, a perícia da Polícia Civil ao consignar os dados acima, traz

indícios sérios de irregularidades, narrando que a Empresa W L Empreendimentos

e Locações Ltda teria recebido   R$ 1.078.486,35     (um milhão e setenta e oito mil  

e quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos)   durante o ano de  

2016  , da conta do FUNDEB do Município de Lago do Junco.   

Tudo isto ganha um contorno mais sensível pois aparentemente tal

empresa não possui contratos com vigência no ano que amealhou tais cifras e este

foi um ano de Eleições Municipais.

E a Defesa,  num processo de improbidade em que discute se o

Prefeito  teria  ou  não  dolo  em sonegar  tais  informações  bancárias  ao  Ministério

Público, simplesmente pede o desentranhamento do laudo pericial, afirmando que

este “não traz qualquer elemento relevante e útil para o deslinde do feito, resumindo-

se em ilações e conjectura sobre fatos alheios ao processo e fora do alcance do

contraditório” (fl. 612).

Data vênia ao nobre Causídico, mas das duas uma. Ou a Defesa

nem sequer  entende o  que  está  a  fazer;  ou  desdenha  do  intelecto  dos demais

operadores do Direito que atuam no presente feito.

A Defesa não escreveu uma linha sequer sobre o conteúdo do laudo

e  eventuais  reflexos  sobre  o  consequente  dolo  do  Requerido,  mesmo  sendo

esclarecida  expressamente  da  finalidade  da  perícia,  conforme  decisão  que  a

determinou.

Desta forma, a Defesa prefere calar  quanto  à prova dos autos e

atacar o autor, narrando que a inicial “configura um verdadeiro abuso do direito de

ação e tangencia a prática dos crimes previsto no art. 19 da Lei Complementar nº

64/90, ao qual estão sujeitos quaisquer cidadãos,  inclusive os nobres membros

do Ministério Público (sem grifos no original). (fl. 611)

Acerca destes ataques pessoais, ainda no século XIX, o percuciente

Arthur Schopenhauer12 já ensinava que:

12 Como vencer um debate sem precisar ter razão: em 38 estratagemas: (dialética erística) / Arthur
Schopenhauer, Rio de Janeiro: Topbooks, 1997, p. 180/181
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Quando percebemos que o adversário é superior e acabará por não nos dá
razão,  então  nos  tornamos  pessoalmente  ofensivos,  insultuosos,
grosseiros. O uso das ofensas pessoais consiste em sair do objeto da
discussão  (já  que  a  partida  está  perdida)  e  passar  ao  contendor,
atacando,  de  uma maneira  ou  de  outra,  a  sua  pessoa.  Isto  poderia
chamar-se de argumentum ad personam, para distingui-lo do argumentum
ad hominem. Este se afasta do objetivo propriamente dito para dirigir-se
àquilo  que  o  adversário  disse  ou  admitiu.  Em  troca,  quando
argumentamos ad personam, o objeto é deixado completamente de
lado e concentramos o ataque na pessoa do adversário, e a objeção
se torna insolente, maldosa, ultrajante, grosseira. É um apelo desde as
força do espírito às do corpo, à animalidade. Esta regra é muito popular,
pois todo mundo é capaz de aplicá-la e, por isto, é usada com frequência.
Mas é preciso perguntar-nos que contra-ataque poderá empregar a parte
contrária, pois, se quiser pagar na mesma moeda, se chegará a uma rixa,
a um duelo ou a um processo por injúria.

Ou seja, o uso pela Defesa de argumentum ad personam nada tem

a ver com o tema discutido nestes autos. Assim, no caso dos autos, retornemos ao

assunto apropriado e demonstremos que em verdade razão assiste ao Ministério

Público.

Desta forma, prossegue o referido laudo com suas conclusões:

Em continuidade à análise e consultando o Sistema de Acompanha-
mento de Contratações Públicas –   SACOP   – Mural de Contratos do  
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE  , constatou-se  
que  a  pessoa  jurídica    WL Empreendimentos  e  Locações  Ltda  
REALIZOU OS SEGUINTES CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO
DE LAGO DO JUNCO,  COM VIGÊNCIA DURANTE O ANO DE
2017:   (  fl. 576-v)  
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Ou  seja,  depois  da  reeleição  e  nova  posse  do  Requerido  como

Prefeito  de  Lago  do  Junco,  este  Município  assinou,  em  01.01.2017,  03  (três)

contratos com a empresa  WL Empreendimentos e Locações LTDA – EPP, cujo

valor total soma R$   2.726.190,91 (dois milhões e setecentos e vinte e seis mil e  

cento e noventa reais e noventa e um centavos), sendo que no ano anterior esta

mesma empresa teria recebido R$ 1.078.486,35 (um milhão e setenta e oito mil e

quatrocentos  e  oitenta  e  seis  reais  e  trinta  e  cinco  centavos)    da  conta  do  

FUNDEB do Município de Lago do Junco, sem aparente contrato correspondente.

Em relação  aos  gastos  com combustível,  os  peritos  constataram

que:

Por fim, em apertada síntese, constatou-se que da  conta mãe do FUN-
DEB (nº 188719) e da conta nº 89613 - Fundo Único de Saude, as duas
pessoas jurídicas:   M F Sales Macedo – ME (POSTO SINAI) – (R$  
409.332,14) e     M A S de Sousa – Combustíveis (POSTO SIPIAO I)  
– (R$400.691,65) recolheram o montante total de R$ 810.023,79.
A MÉDIA DIÁRIA É DE R$ 2.250,00.

Ademais, consultando informações constantes no sistema INFORSEG.SI-
NESP, verificou-se que o Município de Lago do Junco possui vinte e oito
(28) veículos cadastrados em seu nome: 

Registre-se  que  destes  28  (vinte  e  oito)  veículos,  07  (sete)  são

motocicletas, 01 (um) caminhão datado de 1980 e outro de 1997; e uma van de
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1991.

A Defesa também preferiu não se pronunciar quanto a este ponto.

2.2.3.5.2.  DOS  VALORES  PROVENIENTES  DO  FUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE

No que concerne ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DO

JUNCO – CNPJ 12.127.037/0001-64, identificou-se que é titular de apenas uma (01)

conta  corrente  vinculada ao  Fundo Municipal  de Saúde de Lago do Junco –

Bloco de Atenção Básica13 na agência 1087, nº 267716, Banco do Brasil. 

Os peritos assim descreveram seus achados:

Noutro giro, identificou-se que a conta corrente nº 267716 – Bloco
de Atenção Básica  do  Fundo Municipal de Saúde de Lago do
Junco  –  C.N.P.J  12.127.037/0001-64 realizou  débitos  gerais no
montante de R$ 2.882.387,13. Destes, R$ 2.656.323,48 foram lança-
mentos com a rubrica “TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS”, sen-
do:  R$ 884.536,51 para diversas contas pertencente ao  Município
de Lago do Junco (c/c nº 167878) – R$ 859.600,00; c/c nº 89613 –
R$ 20.000,00 e c/c nº 341266 – R$ 4.936,51, conforme Tabela XVI a
seguir: (fl. 583-verso)

(...)

Vale ressaltar que as contas correntes   nº 167878   e nº    341266     não  
foram contempladas pela decisão judicial, pelo que a análise técnica
não terá como estimar o destino dos recursos operacionalizados por
estas contas correntes.

Em continuidade, constatou-se que  R$ 1.771.786,97  a débito com
essa mesma rubrica foi destinado a diversas pessoas físicas e ju-
rídicas, conforme Tabela XVII a seguir (considerando valores superi-
ores a R$ 8.500,00): (fl. 584)

(...)

Insta esclarecer que as pessoas jurídicas M F Sales Macedo – ME
(R$ 61.921,06) e M A S de Sousa – Combustíveis (R$ 10.000,00)
amealharam juntas o montante de R$ 71.921,06 do Fundo Munici-
pal de Saúde de Lago do Junco (c/c nº 267716) – Bloco de Aten-
ção Básica.

13 Fonte: Controladoria Geral da União –  CGU e Relatório detalhado de contas por investigado –
SIMBA
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Em consulta às informações constantes no sistema INFORSEG.SI-
NESP VERIFICOU-SE QUE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE LAGO DO JUNCO POSSUI DOIS (02) VEÍCULOS
CADASTRADOS EM SEU NOME: (fl. 584-verso)

(...)

Além do mais, identificou-se que somente entre os dias 20/12/2016 e
29/12/2016 a pessoa jurídica Raimunda Quintino Silva da Cruz –
ME recebeu o  montante  de  R$ 453.990,35 da  conta  corrente  nº
267716 pertencente ao  Fundo Municipal  de Saúde de Lago do
Junco, conforme tabela XVIII a seguir: (fl. 585)

(...)

Verificou-se, mais, que a pessoa física  Raimundo Florencio Mon-
teiro Filho recebeu o montante de R$ 98.003,90 em 08 lançamentos
oriundo do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com a tabela XIX
a seguir: (fl. 585)

(...)

Cabe observar que somente a pessoa jurídica  Med Sul Produtos
Farmacêuticos Ltda – EPP recebeu o montante de R$ 164.199,28
da conta corrente nº 267716  pertencente ao  Fundo Municipal de
Saúde de Lago do Junco – Bloco de Atenção Básica. (fl. 585)

2.2.3.5.3.  DOS  VALORES  PROVENIENTES  DO  FUNDO

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Já em relação ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

– CNPJ 15.618.877/0001-18,  identificou-se  que este é titular de  (07) sete contas

correntes, conforme tabela de fls. 585-verso e 586.

Na conta Banco do Brasil, agência nº 1087,  nº 367494 do Fundo

Municipal de Assistência Social, os peritos registram que  a movimentação do

débito foi de: 

(...)  R$ 52.945,09 sendo:  R$ 26.812,55  com a rubrica “TRANSFE-
RENCIA ENTRE CONTAS”  tendo como destinatário várias contas
da Prefeitura Municipal de Lago do Junco, de acordo com  a Ta-
bela XXIII a seguir: (fl. 586)

Registre-se que nenhuma das contas para os quais os valores foram

transferidos foram objeto da quebra de sigilo, como observa-se na ordem (fl. 529-

verso).
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Por outro lado, em relação Banco do Brasil, agência nº 1087,  nº

367583  do Fundo Municipal de Assistência Social, os peritos ainda concluíram

que:

Noutro giro, identificou-se que a conta corrente nº 367583, do Fun-
do Municipal de Assistencia Social – C.N.P.J 15.618.877/0001-18,
realizou débitos no montante de R$ 311.534,04, excluindo as aplica-
ções,  sendo:  R$  272.117,09 EM  DÉBITOS  PARA  DIVERSAS
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INCLUINDO AS CONTAS DO
PRÓPRIO MUNICÍPIO DE LAGO DO JUNCO (R$ 132.120,55), to-
das as transações com a natureza de lançamento “TRANSFEREN-
CIA ENTRE CONTAS”, conforme Tabela XXX a seguir: (fl. 587-ver-
so)

(...)

Insta esclarecer que as pessoas jurídicas M. F. Sales Macedo – ME
(R$ 34.268,95) e M A S de Sousa (R$ 15.374,80) receberam crédi-
tos no montante de R$ 49.643,75.

EMBORA O FUNDO DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
TENHA  GASTO  O  MONTANTE  DE  R$  49.643,75 COM  AS
PESSOAS JURÍDICAS SUPRAMENCIONADAS, EM CONSULTA ÀS
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SISTEMA INFORSEG.SINESP,
VERIFICOU-SE  QUE  O  FUNDO  MUNICIPAL  DE  ASSISTÊNCIA
SOCIAL DO  MUNICÍPIO  DE  LAGO  DO  JUNCO  NÃO  POSSUI
VEÍCULOS CADASTRADOS EM SEU NOME.   (FL. 588)  

2.2.4.  DAS  CONCLUSÕES  DOS  PERITOS  E  DOS

ENSINAMENTOS DA DOUTRINA

Assim, depois de minuciosa análise dos Peritos do Laboratório de

Tecnologia  contra  Lavagem  de  Dinheiro  da  Polícia  Civil  do  Maranhão,  estes

respondem  todos  os  quesitos  formulados  pelo  magistrado  subscritor  de  forma

remissiva  ao  item 6  do  relatório,  justo  o  que  analisou  os  dados  e  cujo  excerto

transcreve-se acima.

À  fl.  529-verso,  este  magistrado  indaga  aos  peritos:  “As

movimentações  financeiras  desrespeitam  os  Decretos  Federais  nº  7.507/2011  e

6.170/2007?”

Vejamos o que estabelece tais decretos:
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Juiz de Direito
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DECRETO Nº 6.170, DE 25 DE JULHO DE 2007.

Dispõe  sobre  as  normas relativas  às  transferências  de
recursos  da  União  mediante  convênios  e  contratos  de
repasse, e dá outras providências.

Art.  10.  As transferências financeiras para órgãos públicos e
entidades  públicas  e  privadas  decorrentes  da  celebração  de
convênios  serão  feitas  exclusivamente  por  intermédio  de
instituição financeira oficial, federal ou estadual, e, no caso de
contratos de repasse, exclusivamente por instituição financeira
federal.                    (Redação dada pelo Decreto nº 8.943, de 2016)

§ 1º OS PAGAMENTOS À CONTA DE RECURSOS RECEBIDOS DA
UNIÃO,  PREVISTO  NO  CAPUT,  ESTÃO  SUJEITOS  À
IDENTIFICAÇÃO  DO  BENEFICIÁRIO  FINAL  E  À
OBRIGATORIEDADE DE DEPÓSITO EM SUA CONTA BANCÁRIA.

§ 2º Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificação,
pelo  banco,  do  beneficiário  do  pagamento,  poderão  ser  realizados
pagamentos a beneficiários finais pessoas físicas que não possuam conta
bancária, observados os limites fixados na forma do art. 18.

§ 3º  Toda movimentação de recursos de que trata este artigo,
por  parte  dos  convenentes,  executores  e  instituições
financeiras  autorizadas,  será  realizada  observando-se  os
seguintes preceitos:

I  -  movimentação  mediante  conta  bancária  específica  para  cada
instrumento de transferência (convênio ou contrato de repasse);

II - PAGAMENTOS  REALIZADOS  MEDIANTE  CRÉDITO  NA
CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DOS FORNECEDORES E
PRESTADORES  DE  SERVIÇOS  ,  facultada  a  dispensa  deste  
procedimento, por ato da autoridade máxima do concedente ou
contratante, devendo o convenente ou contratado identificar o
destinatário  da  despesa,  por  meio  do registro  dos  dados  no
SICONV; e                     (Redação dada pelo Decreto nº 6.619, de
2008)

III - transferência das informações mencionadas no inciso I ao SIAFI e ao
Portal de Convênios, em meio magnético, conforme normas expedidas na
forma do art. 18.

Marcelo Santana Farias
Juiz de Direito
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DECRETO Nº 7.507, DE 27 DE JUNHO DE 2011.

Dispõe  sobre  a  movimentação  de  recursos  federais
transferidos  a  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  em
decorrência das leis citadas.

Art. 2º  Os  recursos  de  que  trata  este  Decreto  serão  depositados  e
mantidos  em  conta  específica  aberta  para  este  fim  em  instituições
financeiras oficiais federais. 

§ 1º  A MOVIMENTAÇÃO  DOS  RECURSOS  SERÁ  REALIZADA
EXCLUSIVAMENTE  POR  MEIO  ELETRÔNICO,  MEDIANTE
CRÉDITO  EM  CONTA  CORRENTE  DE  TITULARIDADE  DOS
FORNECEDORES  E  PRESTADORES  DE  SERVIÇOS
DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS.     

§ 2º  Excepcionalmente,  mediante  justificativa  circunstanciada,
poderão ser realizados saques para pagamento em dinheiro a
pessoas físicas  que  não possuam conta  bancária  ou saques
para atender  a  despesas de pequeno vulto,  adotando-se,  em
ambas hipóteses, mecanismos que permitam a identificação do
beneficiário  final,  devendo  as  informações  sobre  tais
pagamentos  constar  em  item  específico  da  prestação  de
contas. 

§ 3º  Os saques em dinheiro para pagamento de despesas de
pequeno  vulto  ficam limitados  ao  montante  total  de  dez  por
cento do valor estabelecido na     alínea "a" do inciso II do art. 23  
da  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993  ,  a  cada  exercício  
financeiro. 

§ 4  o        O valor unitário de cada pagamento feito com o montante  
total sacado, na forma do §     3  º  , não poderá ultrapassar o limite  
de um por cento do valor estabelecido na     alínea "a" do inciso II  
do  art.  23  da  Lei  n  º     8.666,  de  1993  ,    VEDADO  O  
FRACIONAMENTO  DE  DESPESA  OU  DO  DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO.     

§ 5º  Ato  do  Ministro  de  Estado  responsável  pelas  respectivas
transferências  estabelecerá  as  condições  e  circunstâncias  em  que  se
admitirá  a excepcionalidade prevista no § 2º,  observado o disposto  nos
§§ 3o e 4o. 

Este último Decreto disciplina as seguintes verbas públicas:

Art. 1º  Este  Decreto  disciplina  a  movimentação  financeira  dos  recursos
transferidos por órgãos e entidades da administração pública federal aos
Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das seguintes Leis:

Marcelo Santana Farias
Juiz de Direito
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I - Lei n  º     8.080, de 19 de setembro de 1990  ;

II - Lei n  º     8.142, de 28 de dezembro de 1990  ;

III - Lei n  º     10.880, de 9 de junho de 2004  ;

IV - Lei n  º     11.494, de 20 de junho de 2007  ;

V - Lei n  º     11.692, de 10 de junho de 2008  ; e

VI - Lei n  º     11.947, de 16 de junho de 2009  . 

Desta forma, toda vez que os peritos no decorrer do laudo indicam

expressão do tipo: “TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS,  sendo:  o montante tal

para diversas contas pertencente ao  Município de Lago do Junco”,  na verdade

eles estão indicando infringência aos referidos Decretos Federais.

E por  que será que tais  decretos federais  proíbem este  tipo de

transferência?

Marcelo  Batlouni  Mendroni14,  com  seu  perspicaz viés  prático,

explica como poucos a questão. Assim, seja pela pertinência de suas lições, seja

pelo fato de o tema ainda não ser tão estudado, pede-se vênia para transcrever aqui

excerto do escólio do referido mestre, já que pertinente ao caso dos autos. Vejamos:

O sistema  financeiro  global  mudou  muito  nos  últimos  anos,
aumentando consideravelmente a circulação de dinheiro.  (...)
Estima-se que o volume diário de dinheiro circulando pelo
globo terrestre chegou a U$$ 1,88 trilhão em 2004.(...)

Note-se  que  as  técnicas  de  lavagem  de  dinheiro  costumam  ser
precedidas de falsificações documentais, materiais e/ou ideológicas.

Sem ter  a pretensão de esgotar todas as técnicas utilizadas para
lavagem  de  dinheiro,  até  porque  isso  seria  impossível,  os  itens
abaixo são apenas exemplificativos.

(...)

10.7 TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS

É  umas  das  formas  mais  rápidas  para  se  proceder  à
ocultação ou dissimulação de dinheiro obtido ilicitamente.

A  ocultação  ocorre  naturalmente  com  a  simples
transferência  de  valores  entre  contas  e  aplicações
financeiras.  O  dinheiro  pode  viajar,  travessando  divisas

14 Crimes de lavagem de dinheiro/ Marcelo Batlouni Mendroni – 4ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo:
Atlas, 2018, p. 211 e 228/233.
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municipais,  estaduais e naturalmente internacionais.  Mas,  se
de  um  lado,  as  transferências  de  valores  são  facilmente
realizadas,  seja  por  Internet,  seja  por  ordem  de  créditos  e
outros tantos serviços bancários (Swift e Swap, por exemplo),
ou  outros  quaisquer  que  surgem  a  cada  dia  na  evolução
mundial tecnológica,   TODA E QUALQUER TRANSFERÊNCIA  
ENSEJA A EFETIVAÇÃO DOS RESPECTIVOS REGISTROS,
e  com as legislações atuais, os bancos e as instituições
financeiras se veem obrigados não só a comunicar toda e
qualquer  operação  suspeita,  assim  reconhecidas  como
aquelas  incomuns,  mas  também  a  conhecer  os  seus
clientes,  o  seu  potencial  financeiro-econômico,  estar  atendo  às
circunstancias  para  viabilizar  a  sua  própria  observação  a  respeito
dessas  operações  suspeitas  –  como,  por  exemplo,  ingresso  e
remessas de altos valores em curto espaço de tempo. O problema
é  que,  quanto  mais  pessoas  realizam  transferências  de
fundos via sistemas da rede,  tanto mais saturado ele se
torna e consequentemente tanto mais difíceis a seleção e
indicação das operações suspeitas.

(...)

Essa  cultura do  know your costumer encontra-se facilmente
inserida  no  âmbito  de  uma  política  dinâmica  de  organização  de
conhecimento, de informações e de comunicações dos bancos,  os
quais visam predominantemente não só à eficiente atuação
financeira  da  instituição,  mas  também,  via  indireta,  mas
igualmente  importante,  à  prevenção  conta  a  lavagem  de
dinheiro.

(...)

A DISSIMULAÇÃO VEM CARACTERIZADA NORMALMENTE
COM A MODALIDADE DE “MISTURA” DOS VALORES EM
CONTAS E APLICAÇÕES DIVERSAS, QUE ENTRELAÇAM
DINHEIRO  DE  ORIGEM  LÍCITA    (cuja  origem  o  agente  
consegue facilmente demonstrar)   COM OUTROS VALORES  
– A MAIOR – CUJA ORIGEM TORNA DIFÍCIL PROVAR  .    É  
SABENDO DISSO QUE MUITOS AGENTES SE UTILIZAM DE
CONTAS VARIADAS  ,  ou contas de empresas de fachada,  
distorcem e “maquiam” os dados dos balanços, falsificam
notas  promissórias,  duplicatas  e  outros  títulos,  simulam
vendas etc., para com eles demonstrar a suposta origem
dos valores  .  

(...)
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Juiz de Direito
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Neste  caso,  torna-se  praticamente  impossível  investigar
todos os depósitos e seus “depositantes” – em correlação
com os agentes criminosos. Parece-nos suficiente e de bom
senso  que  sejam  selecionados  alguns  depósitos,  os  mais
suspeitos,  para  que  sirvam  de  elementos  de  prova  por
“amostragem” no bojo do processo.

OUTRA TÉCNICA COMUMENTE UTILIZADA POR AGENTES
CRIMINOSOS É A UTILIZAÇÃO DE CONTAS-CORRENTES
DE  TERCEIRAS  PESSOAS, para  as  quais  se  paga  uma
comissão  para  a  utilização  da  conta. Chamado  de    beard  
(pessoa que oculta o verdadeiro operador da transação),  ou
simplesmente  “laranja”,  o  intermediário  recebe e  repassa  os
valores depositados. 

(...)

A lavagem de dinheiro virtual é, enfim, uma realidade. Detalhe
dessa  técnica  é  que,  embora  os  registros  possam  ser
chegados pelo agente investigador,    ESSA INVESTIGAÇÃO  
DEMANDA MUITO TEMPO E DEPENDE DE BOA VONTADE
EM  ACELERAR  O  ENVIO  DOS  DADOS  E  DE  ORDENS
JUDICIAIS  , as mais diversas, e muitas vezes em diversas  
jurisdições. Isso  torna  mais  uma  vez  óbvio  e  necessário  o
sequestro  de  bens  e  valores  suspeitos  quanto  em  meio  a
investigações desta espécie.

(...)

Mesmo  assim,  como    AS  TRANSFERÊNCIAS  DE  FUNDO  
ACABAM  DEIXANDO  RASTROS  MAIORES  DO  QUE  OS
DESEJADOS PELOS AGENTES CRIMINOSOS, outras formas
têm sido utilizadas,  na informalidade e baseadas na confiança do
remetente,  especialmente  para  valores  não muito  altos,  como por
exemplo o  Hawala’s e  o  “Peso exchange”,  como veremos mais a
frente em detalhes.

Em  outro  trecho  da  mesma  obra,  Marcelo  Batlouni  Mendroni15,

continua sobre o tema com sua habitual pertinácia:

10.24  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

Por meio desse esquema, o agente deseja lavar o dinheiro
obtido  por  meio  criminosos  e,  para  tanto,  contrata  uma
empresa  de  prestação  de  serviços,  normalmente  de
“empreendimentos”,  “participações”,  “consultoria”  ou  de

15 Crime de lavagem de dinheiro/ Marcelo Batlouni Mendroni – 4ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo:
Atlas, 2018, p. 264/265.
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“marketing”.  Como  não  há  parâmetros  para  os  valores  dos
contratos,  torna-se  possível  estabelecer  qualquer  valor,
dependendo  da  expertise  do  profissional,  do  “trabalho
pretendido”  etc.  SÃO CONTRATOS DE “FACHADA”, PARA
SIMULAR O VALOR QUE SE PRETENDE LAVAR, JÁ QUE,
SE E QUANDO EFETIVAMENTE CUMPRIDOS OS TERMOS
DO  CONTRATO  ,  aquela  cifra  revela-se  absolutamente  
incompatível  a  maior  do  que  o  valor  real  do  serviço
prestado.

Os agentes se valem, especialmente, da falta de limitação em
termos  de  valores  dos  tais  “serviços”  a  serem prestados.  É
possível,  em  tese,  estabelecer  um  contrato  de  qualquer
montante  para  a  prestação  de  serviços. A  valoração  é
absolutamente  fictícia.  O  DINHEIRO  ENTÃO  ENTRA  NA
CONTA  DA EMPRESA “PRESTADORA DOS  SERVIÇOS”.
ESSA EMPRESA “CONTRATADA” TEM LIGAÇÃO DIRETA
OU INDIRETA COM OS AGENTES QUE PRATICAM O CRIME
E  DELE  RECEBERAM  O  DINHEIRO  –  QUE,  PORTANTO,
RETORNA, AO MENOS EM (GRANDE) PARTE, DE ALGUMA
FORMA, AO PRÓPRIO AGENTE CRIMINOSO. Há casos em
que contratos são redigidos apenas para justificar o gasto,
mas absolutamente nenhum serviço chega a ser prestado. 

TORNA-SE NECESSÁRIO ANALISAR PROFUNDAMENTE O
OBJETO E O CAPITAL SOCIAL DESSAS EMPRESAS, SEU
QUADRO  SOCIETÁRIO,  AS  LIGAÇÕES  ENTRE  OS
“CONTRAENTES” E OS DONOS E/OU “RESPONSÁVEIS”
DA  EMPRESA  CONTRATADA  –  PARENTES,  AMIGOS,
TESTA DE FERRO ETC., BEM COMO SUAS RESPECTIVAS
CONTAS  BANCÁRIAS  E  INTER-RELAÇÃO  DE
MOVIMENTAÇÃO DE BENS.

Perceba-se que aqui não se está a afirmar que o Requerido

praticou o crime de Lavagem de Dinheiro. E nem se poderia fazê-lo.

Primeiro  que  a  prova  pericial  limita-se  a  algumas  contas  do

Município do Lago do Junco, não conseguindo elucidar toda a trilha do dinheiro, tal

como  recomenda  a  famosa  expressão  Follow  the  money16,  bordão  popularizado

desde a década 1970, pelo filme All the President's Men.

Segundo  que  eventual  lavagem de  dinheiro  não  é  o  objeto  de

16 Siga o dinheiro
Marcelo Santana Farias
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apuração nos autos.

Os autos versam tão somente sobre a sonegação de informações

bancárias  pelo  Prefeito  do  Lago do Junco,  requeridas  pelo  Promotor  de  Justiça

substituto que por aqui passou.

Como dito alhures, a análise bancária visa tão somente esclarecer

o    animus    do  réu  em  sonegar  tais  informações.    Nem  sequer  eventual  ato  de

improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário17

é objeto de apuração nos presentes autos.

Certo  que  em  improbidade  administrativa,  o  réu  defende-se  dos

fatos  narrados na inicial  e  não da qualificação jurídica  que  o  autor  lhe  atribuiu.

Acerca do assunto, vejamos as lições de Rogério Pacheco Alves18:

De pronto, em vista do principio jura novit curia, é necessário enfatizar que,
sem qualquer prejuízo à teoria da substanciação, não haverá nenhuma
incongruência  na circunstancia de considerar  o juiz  aplicável
dispositivo legal   diverso do invocado pelo autor na inicial. A
esse respeito, cumpre assinalar, conforme alertado pelos clássicos, “... que
mesmo que o autor, não se limitando a descrever o fato e a consequência
jurídica que do fato decorre (o pedido),  passe a postular  a regência da
hipótese por certa regra de direito, essa postulação nada mais é que mera
argumentação,  pois ao juiz  cabe definir  o mandamento adequado à
solução da controvérsia”.  Especificamente no âmbito da improbidade, a
conclusão se vê confirmada pela enunciação meramente exemplificativa
adotada pelos arts.9°, 10 e 11 da Lei n°8.429/92. Mesmo na seara criminal,
onde tal não ocorre (princípio da tipicidade cerrada), dispõe o art.383 do
CPP que o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar
da queixa ou da denúncia, ainda que, em consequência tenha de aplicar
pena mais grave,  o que não representará nenhuma surpresa ao réu,
que se defende dos fatos narrados e  não da classificação jurídica
dada a eles pelo autor.

Entretanto, independente da qualificação jurídica da inicial, esta não

imputa  ao  réu  qualquer  ato  de  improbidade  administrativa  que  importe

enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.

Todavia,  os  detalhes  do  laudo  pericial,  embora  não  concludente

acerca de eventual delito criminal,  permite inferir que o Requerido não sonegou as

17 Conforme art.  9º e art. 10 da Lei de Improbidade.
18 Ibidem, p. 850.
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informações requisitadas tão somente por um mero lapso administrativo, como a

Defesa quis fazer crer.

No mínimo, o Réu parece ter desrespeitado o art. 10, § 3º, inciso II

do Decreto Federal nº 6.170/2007 e art. 2º, § 1º do Decreto Federal nº 7.507/2011,

os quais determinam que a movimentação dos recursos financeiros será realizada

exclusivamente  por  meio  eletrônico,  mediante  crédito  em  conta  corrente  de

titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados.

Ora,  pode-se  comparar  a  trilha  do  dinheiro  às  águas  de  um rio.

Enquanto permanece num só curso d’água permite-se a fiscalização de seu uso, ao

reverso, se o rio é dividido em inúmeros afluentes, com diversos meandros, dificulta-

se a verificação de como sua água é utilizada.

Da mesma forma ocorre com o dinheiro público.

Como ponderou-se acima,  somente  em relação a    conta mãe do  

FUNDEB   (  nº 188719  ) houve transferências de    R$ 2.669.700,00   (  dois milhões e  

seiscentos  e  sessenta  e  nove  mil  e  setecentos  reais)   para  outra  conta  do  

Município de Lago do Junco   (  nº 167860  ).    Entretanto, a conta do    Município de  

Lago do Junco   (  nº 167860  ) não teve seu sigilo afastado.  

O valor assim transferido corresponde ao percentual foi de 21,74 %

de toda a verba do FUNDEB recebido pelo Município de Lago do Junco em

2016.

Tais transferências, repita-se ocorreram em aparente desacordo com

o que dispõe o   art. 2º, § 1º   do   Decreto nº 7.507  , de 27 de junho de 2011.   

Isto  sem falar  no  valor  recebido  pela    W L Empreendimentos  e  

Locações  Ltda   –    R$  1.078.486,35     (um  milhão  e  setenta  e  oito  mil  e  

quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) –   durante o ano de  

2016  ,  da conta mãe do FUNDEB    (  Nº 188719  )   do Município de Lago do Junco ,  

aparentemente sem qualquer contrato que justifique.

Por fim, vale lembrar que da conta corrente nº 267.716 – Bloco de

Atenção Básica  do  Fundo Municipal  de Saúde de Lago do Junco – C.N.P.J

12.127.037/0001-64 realizaram-se  transferências  no  total  de  R$  884.536,51
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(oitocentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta

e um centavos), para outras contas do Município de Lago do Junco. 

Deste montante R$ 859.600,00 (oitocentos e cinquenta e nove

mil e seiscentos reais) para conta corrente nº 167.878;  R$ 20.000,00 (vinte mil

reais) para conta corrente nº 89.613 e R$ 4.936,51 (quatro mil e novecentos e

trinta e seis reais e cinquenta e um centavos) para conta corrente nº 341.266.

Entretanto  as  contas  nº  167878   e  nº    341266     não  foram  

contempladas pela quebra de sigilo, pelo que a análise técnica estimou o destino

dos recursos transferidos para estas contas correntes.

Por fim, em relação ao Fundo Municipal de Assistência Social –

C.N.P.J 15.618.877/0001-18,  Banco do Brasil, agência nº 1087, conta corrente nº

367.583, realizaram-se transferências no valor de R$ 132.120,55 (  cento e trinta  

e dois mil  e cento e vinte reais e cinquenta e cinco centavos  ),   para outras

contas do Município do Junco.

Ademais,  as  pessoas  jurídicas  M.  F.  Sales  Macedo  –  ME  (R$

34.268,95 - trinta e quatro mil e duzentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco

centavos) e M A S de Sousa (R$ 15.374,80 - quinze mil e trezentos e setenta e

quatro reais e oitenta centavos) receberam R$ 49.643,75 (quarenta e nove mil  e

seiscentos  e  quarenta  e  três  reais  e  setenta  e  cinco  centavos)  do  Fundo  de

Assistência Social do Município. Entretanto, tal fundo não possui não possui veículos

cadastrados.

Em  resumo,  os  peritos  glosaram  como  suspeitas  operações

bancárias  que  totalizam  o  montante  de  R$  4.814.487,16  (quatro  milhões  e

oitocentos e quatorze mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dezesseis

centavos)  da movimentação financeira  do Município  de  Lago do Junco,  do

exercício  financeiro  de  2016,  das  contas  do  FUNDEB,  Fundo  Municipal  de

Saúde e Fundo de Assistencial Social.

A aritmética desta operação pode ser assim sumariada:

Planilha 1
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Em suma, o entendimento de aceitar a negativa do réu como algo

natural,  que  não  configura  improbidade  administrativa,  acabaria  chancelando  a

criação de uma verdadeira “Caixa de Pandora”, na qual poder-se-ia esconder sérios

indícios de irregularidades, evitando assim a fiscalização do guardião constitucional

do regime democrático – O Ministério Público.

Entendimento como este iria perverter a ética do Direito.

Dessa forma, não há dúvida de que o réu infringiu as normas que o

obrigavam,  na qualidade de administrador  da coisa pública,  a  prestar  contas  no

tempo, modo e formas exigidos em lei, o que causou embaraços na investigação

ministerial.

Portanto, fica evidente a recalcitrância do Réu em não cumprir com o

seu dever constitucional de prestar ao Ministério Público informações de maneira
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Coluna1 Valores Conta debitada Destino dos valores

R$ 2.669.700,00
FUNDEB (nº

188719) 
Diversas contas do Municí-

pio

R$ 1.078.486,35
FUNDEB (nº

188719) 
W L Empreendimentos e
Locações  sem contrato

R$ 884.536,51
FUNDO DE SAÚDE

(nº 267.716)
Diversas contas do Municí-

pio

R$ 132.120,55
FUNDO DE ASS.

SOCIAL
Diversas contas do Municí-

pio

R$ 49.643,75
FUNDO DE ASS.

SOCIAL
Combustível sem veículo

cadastrado

TOTAL R$ 4.814.487,16
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regular,  já  que  responsável  pelos  recursos  públicos  vinculados  a  finalidade

específica. Assim, fica evidenciada a vontade livre e consciente do requerido em não

o fazer, fato que configura o dolo enquanto elemento subjetivo da conduta ímproba

que lhe é imputada.

Desta forma, a conclusão evidente é que o Réu praticou atos de

improbidade administrativa que se subsumem-se aos tipos exemplificativos do art.

11, incisos II e IV da Lei Federal nº 8.429/92, quais sejam, atos que atentam contra

princípios da Administração Pública (Princípio da Moralidade e da Publicidade)  por

retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício e negar publicidade aos

atos oficiais.

2.2.5.  DA  DOSIMETRIA  DAS  PENAS  DOS  ATOS  DE

IMPROBIDADE

A Defesa argumenta ainda que, em caso de eventual condenação, o

Réu deve ser punido tão somente com uma “módica multa”.

Entretanto,  o  artigo  12,  parágrafo  único,  da  Lei  de  Improbidade

Administrativa, orienta o magistrado, ao dosar a pena, a observar a extensão do

dano causado pelo Réu, assim como o proveito por ele obtido.

Assim, é necessário que haja ponderação no momento de se fazer

esta  correlação  entre  fato  e  sanção,  para  que  não  se  configurem  situações

extravagantes, decorrentes da aplicação de sanções exacerbadas ou ínfimas. 

Acerca do assunto, o incansável Emerson Garcia19 ainda vaticina:

12.6. Considerações Finais

Partindo-se  das  sólidas  ideias  lançadas  por  Bentham,252 pode-se
dizer  que  a  empreitada  de  identificação  e  dosimetria  das
sanções passíveis de aplicação ao ímprobo haverá  de manter-
se adstrita a seis regras fundamentais:

1°  O  mal  infringido  pela  sanção  deve  superar  o  proveito
auferido com o ilícito;

2° Quando o ato é de natureza a fornecer prova concludente de
um hábito,  é preciso que a sanção seja forte o suficiente para

19 Ibidem, p. 612.
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exceder  não  somente  o  proveito  do  ilícito  individual,  mas
também  de  todos  os  ilícitos  considerados  em  seu  conjunto,
devendo ser valorado seu efeito sinergético;

3°A sanção deve  exceder  o  proveito  auferido com o ilícito  a
ponto de compensar o que se perde em termos de certeza e de
proximidade com a inevitável delonga em sua aplicação, pois
enquanto o proveito é certo e imediato, a sanção pressupõe o
concurso  de  diversos  fatores  (êxitos  na  investigação  e
descoberta do ilícito, curso regular de um processo etc.), o que
permite ao agente, ressalvadas eventuais medidas de natureza
cautelar,  usufruir  do  produto  de  sua  improbidade  por  longa
data.

4° Se dois ou mais ilícitos são praticados em concurso, ao mais
nocivo deve ser cominada e aplicada uma sanção mais forte, a
fim de que o ímprobo tenha sempre um motivo que o leve a
parar no menos;

5° Quanto mais nocivo à administração pública é o ilícito, maior
deve ser a sanção aplicada a fim de se tentar preveni-lo.

6° A mesma sanção não deve ser mecanicamente infringida a todos
os  ímprobos  envolvidos  no  ilícito,  sendo  necessário  valorar  as
circunstancias que influíram sobre a sensibilidade de cada um deles.

Ou seja, no caso dos autos, aplicar uma pena tão somente de multa

seria algo ínfimo diante do hábito e a recalcitrância do Réu em omitir-se em seu

dever legal de prestar as informações requisitadas pelo Ministério Público.

Pode-se ponderar por quanto tempo os procedimentos ministeriais

ficaram  atrasados,  procedimentos  que  investigavam  a  aplicação  de  cifras  tão

elevadas.

Isto sem falar que os peritos glosaram como suspeitas, somente

do exercício financeiro de 2016, operações bancárias que totalizam o montante

de R$ 4.814.487,16 (quatro milhões e oitocentos e quatorze mil e quatrocentos

e  oitenta  e  sete  reais  e  dezesseis  centavos) da  movimentação  financeira  do

Município de Lago do Junco.
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Por outro lado, o art. 926 do Código de Processo Civil20 estabelece

que  os  Tribunais  devem  manter  sua  jurisprudência estável,  íntegra e  coerente.

Naturalmente estes 03 (três) predicados também devem ser atributo da sentença

dos juízes de primeiro grau.

De tal  modo,  este magistrado tem precedentes de suspensão de

direitos políticos por 05 (cinco) anos em casos de    condenação do requerido, nos  

termos do art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92, tendo em vista a prática de ato de

improbidade administrativa por deixar de prestar contas quando esteja obrigado a

fazê-lo.

Um exemplo  destes  julgados é processo tombado sob o  número

1005-04.2011.8.10.0039 (9872011), que figura como réu JOÃO RIBEIRO FIDÉLIS, o

qual teve a sentença recentemente confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do

Maranhão.

No referido caso, não houve condenação à perda da função pública,

pois o requerido não mais ocupava cargo público.

Nesta senda, o caso dos autos não poderia ser diferente, tendo em

vista que o vulto das irregularidades é expressivamente maior.

Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão e o Superior

Tribunal de Justiça possuem orientação semelhante quanto a dosimetria da pena no

caso dos autos, impondo inclusive perda da função pública e suspensão dos direitos

políticos. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  EXTEMPORÂNEA.
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.  CONVÊNIO.  CONTAS
REPROVADAS.  MÁ-FÉ DO ADMINISTRADOR PÚBLICO E  PREJUÍZO
AO ERÁRIO CONFIGURADOS. 1. A mera apresentação intempestiva da
prestação de contas não se revela suficiente para, por si só, caracterizar
conduta ímproba, como já assentado nos Tribunais Pátrios, devendo tal
entendimento,  todavia,  valer-se da razoabilidade e proporcionalidade na
análise do caso concreto, e desde que não reste caracterizado prejuízo ao
Erário  ou  má-fé  e  dolo  na  conduta  do  agente.  2.  Considerando  que
restou  demonstrada  a  prática  dolosa  da  conduta  praticada  pelo
Apelado, ex-Prefeito do Município de Vila Nova dos Martírios, que se

20 Art.  926.   Os  tribunais  devem uniformizar  sua  jurisprudência  e  mantê-la  estável,  íntegra  e
coerente.
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omitiu na prestação de contas do Convênio nº 05/2012 celebrado com
a Secretaria Estadual da Cultura e Turismo, vindo a apresentá-la de
modo  intempestivo,  após  2  (dois)  anos  do  prazo  final  para  a  sua
apresentação  e  8  (oito)  meses     APÓS  O  AJUIZAMENTO  DA  
RESPECTIVA  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA,  SENDO
REPROVADA  A  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  APRESENTADA  A
DESTEMPO,  A  REFORMA  DA  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA  É
MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE. 3.  Diante  da  configuração  do  elemento
submetido consistente na vontade de causar prejuízo ao Erário e/ou
de violar os princípios da Administração Pública, cabível a aplicação
das  sanções  previstas  no  art.  12,  II  e  III  da  Lei  de  Improbidade
Administrativa, a saber: i) ressarcimento do valor de R$ 30.900,00 (trinta
mil e novecentos reais), com correção da data do fato e com juros da data
da inicial; II) DECRETAÇÃO DA PERDA DO MANDATO OU CARGO
QUE ESTEJA EXERCENDO; III) SUSPENSÃO PELOS DIREITOS
POLÍTICOS  DO  RÉU  PELO  PRAZO  DE  3  (TRÊS)  ANOS; iv)
pagamento de multa civil de 3 (três) vezes o valor da última remuneração
como Prefeito Municipal; 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 da qual seja
sócio  majoritário,  pelo  prazo  de  3  (três)  anos.  4.  Apelações  Cíveis
conhecidas  e  providas.  5.  Unanimidade.  (ApCiv  0547682017,  Rel.
Desembargador(a)  RICARDO  TADEU  BUGARIN  DUAILIBE,  QUINTA
CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/03/2018 , DJe 06/04/2018)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. IMPROBIDADE. CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.  VIOLAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ART.  11,  INCISO  VI,  DA  LEI  Nº  8.429/92.  DOLO  GENÉRICO.
SUSPENSÃO  DOS  DIREITOS  POLÍTICOS E  APLICAÇÃO  DE  MULTA
CIVIL.  PROPORCIONALIDADE.  IMPROVIMENTO.  1.  Não  houve,  na
espécie, cerceamento ao direito de defesa do requerido (recorrente), uma
vez  que,  após  a  apresentação  de  sua  contestação  (fls.  68/78),  foi
devidamente intimado a especificar as provas que pretendia produzir, em
três oportunidades(fl. 113/116/117), tendo, contudo, quedando-se inerte, de
modo  que  sua  faculdade  processual  de  instrução  foi  fulminada  pela
preclusão  consumativa.  Em  outras  palavras,  "não  há  cerceamento  de
defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém
silente, ocorrendo a preclusão"(AgInt no AREsp 840.817/RS, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em 15/09/2016,
DJe 27/09/2016). 2. A teor do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92, constitui ato de
improbidade "deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo",
cuja  configuração  não  exige  dolo  específico,  mas  tão-somente  o  dolo
genérico. Isso implica dizer que basta a violação voluntária e consciente
dos deveres do agente, de forma injustificada, para a caracterização da
irregularidade administrativa como ato ímprobo.  3. In casu, o ex-gestor
municipal (apelante) descumpriu, livre e conscientemente, o dever de
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apresentar  a  prestação  de  contas  de  convênio  firmado  pela
municipalidade  durante  sua  gestão,  sem  apresentar  qualquer
justificativa para tanto, razão por que resta caracterizada a prática de
ato de improbidade tipificado no artigo 11, VI, da Lei n.º 8.429/92. 4.
"Não  se  aplica  o  princípio  da  insignificância  para  se  tolerar  atraso
significativo  na  entrega  da  prestação  anual  de  contas  referentes  à
prefeitura"(ApCiv  0165832011,  Rel.  Desembargador(a)  JOSÉ  STÉLIO
NUNES MUNIZ, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/12/2011, DJe
23/12/2011).  5.Na espécie,  a aplicação de multa civil  no importe de 03
(três)vezes  o  valor  da  remuneração  então  percebida  pelo  agente,  bem
como a suspensão dos direitos políticos pelo prazo mínimo fixado na LIA
adequa-se  aos  parâmetros  da  proporcionalidade.  Precedentes:
APELAÇÃO  CÍVEL  N°  050606/2017,  Rel.  Desembargador  KLEBER
COSTA CARVALHO, julgado em 22.02.2018Ap no(a) AI 033607/2011, Rel.
Desembargador(a)  ANGELA  MARIA  MORAES  SALAZAR,  PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL,  julgado  em 04/08/2016,  DJe  11/08/2016.  6.  Apelação
improvida. (ApCiv 0492672017, Rel. Desembargador(a) KLEBER COSTA
CARVALHO,  PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,  julgado em 14/03/2019 ,  DJe
20/03/2019)

Nesse  caso  abaixo,  também  no  caso  do  art.  11  da  Lei  de

Improbidade Administrativa, o STJ examina um acórdão do TJMA restabelecendo a

sentença de 1º grau, inclusive quanto à suspensão dos direitos políticos pelo prazo

de 05 (cinco) anos. Ei-lo:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  ATO  DE  IMPROBIDADE.
CONVÊNIO.  FALTA  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  ELEMENTOS
SUFICIENTES  PARA  CONDENAÇÃO  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE.
ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA.
DANO  IN  RE  IPSA.  DOLO  GENÉRICO  PRESENTE.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.

(...)

III - Foi proposta ação civil pública por ato de improbidade administrativa
pelo Ministério Público do Estado do Maranhão. Atribui-se à causa o valor
de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais).

IV  -  Sustenta-se,  em  síntese,  QUE  O  RÉU,  ENTÃO  PREFEITO  DO
MUNICÍPIO DE PANDARÉ-MIRIM,   não efetuou a prestação de contas  
referente ao Convênio n. 3/2012 (Processo n. 282/2012) firmado entre
a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano-SECID
e o Município,  para a construção de 50 unidades habitacionais em
situação precária.

V  -  Por  sentença  (fls.  346-352),  foram  julgados  parcialmente
procedentes os pedidos, para condenar o réu às seguintes sanções:
a)  indenização  por  dano  moral  coletivo  no  valor  de  R$  50.000,00
(cinquenta mil reais); B) SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PELO
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PERÍODO DE 5 ANOS; c) multa civil no valor correspondente a 30 vezes o
valor da remuneração percebida pelo agente enquanto prefeito municipal;
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 período
de 3 anos; e e) ressarcimento integral do dano ao erário no valor total de
R$ 186.916,65 (cento e oitenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais e
sessenta e cinco centavos).

VI  -  Foram  opostos  embargos  de  declaração  pelo  réu,  rejeitados  pela
decisão  de  fls.  404-  405,  com  fixação  de  multa  de  2%  sobre  o  valor
atualizado da causa pelo caráter protelatório do recurso.

VII -  Provocado por recurso de apelação (fls.517-528), o Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão manteve a sentença.

VIII  -  Cabe  ressaltar  que  a  situação  descrita  nos  presentes  autos  não
encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte, porque a análise do recurso
"independe"  do  revolvimento  de  matéria  fático-probatória,  reclamando
apenas a "revaloração das provas produzidas" nas instâncias anteriores.
Em outras palavras, o fato "prestação extemporânea de contas" é certo e
provado. Basta avaliar se ele implica comportamento censurável pela Lei
de Improbidade Administrativa.

IX  -  A  DECISÃO  CONTRA  A  QUAL  SE  INSURGE  O  MINISTÉRIO
PÚBLICO FOI PROFERIDA EM VIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
COM EFEITOS INFRINGENTES.

A pretexto de suprir omissão no julgamento do recurso de apelação, expôs
o relator (fl.  608):  "Com efeito, verifica-se que, de fato,  o v.  acórdão
embargado  deixou  de  apreciar  a  argumentação  apresentada  pelo
embargante, concernente na apresentação das contas do Convênio nº
03/2012,  celebrado  com  a  Secretaria  de  Estado  das  Cidades  e
Desenvolvimento Urbano/SECID, especificamente os documentos de
fls.  89  à  200  (volume  I)  e  fls.  201  à  306  (volume  II),  e,  por
consequência,  não  apresentou  a  devida  apreciação  do  conjunto
probatório. Omissão, a qual passa a ser sanada".

X - Arrimando-se em tais documentos, entendeu o Tribunal de origem que
houve prestação de contas pelo réu: às fls. 89 e 91, as contas parciais; às
fls.  90,  as  contas  finais  relativas  à  primeira  parcela  dos  recursos
transferidos por força do Convênio n. 003/2012. No julgamento colegiado
do agravo regimental, essa versão foi ratificada (fls. 659-655).

XI  -  A análise dos documentos mencionados nos julgados,  que aqui  no
Superior  Tribunal  de  Justiça  receberam a  numeração  e-STJ  fls.  96-98,
torna  possível  verificar  que  foram  protocolizados  no  órgão
destinatário em 30/4/2014 e  2/7/2014.  Todavia,  a notificação do réu
para defesa preliminar aconteceu em 9/4/2014 (fl. 41).

XII -  ORA, É EVIDENTE QUE OS PROTOCOLOS DAS PRESTAÇÕES
DE CONTAS, COM BASE NOS QUAIS O TRIBUNAL A QUO ABSOLVEU
O RÉU, FORAM FEITOS SOMENTE APÓS O EX-GESTOR MUNICIPAL
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TOMAR  CIÊNCIA  DA  ACUSAÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ASSIM, PRETENDIA ELE - "E TALVEZ SÓ POR ISSO
PRESTOU AS CONTAS" - GARANTIR SUA IMPUNIDADE EM RELAÇÃO
ÀS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI N. 8.429/92.

XIII - Desse modo, resulta patente o dolo do agente público, ainda que
genérico, em relação à prática da conduta ímproba tipificada na Lei de
Improbidade como violadora dos princípios da administração pública
(LIA, art. 11, VI). Se o convênio fixava prazo para a prestação de contas e
o  administrador  público  o  desprezou  por  longo  tempo,  deixando  de
justificar  o  emprego  dos  recursos  recebidos,  sua  conduta  caracteriza
violação dolosa dos princípios regentes da atividade administrativa. Para
fins de subsunção da conduta, às figuras do art. 11 da LIA, é bastante o
dolo  genérico.  Nesse  sentido:  REsp  n.  1.352.535/RJ,  Rel.  Ministro  Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018; REsp
n. 1.714.972/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 10/4/2018, DJe 25/5/2018.

XIV - Caracterizada, assim, a hipótese típica do art. 11, caput e VI, da Lei
n. 8.429/92, exatamente como o declarou a juíza prolatora da sentença
reformada.  Essa a única  questão jurídica  prequestionada  e devolvida  a
esta Corte Superior.

XV - Correta, portanto, a decisão agravada que deu provimento ao recurso
especial  interposto  pelo  Ministério  Público  do  Estado  do  Maranhão,
reformando  o  acórdão  recorrido  e  restabelecendo  a  sentença  de
primeira instância   TAL COMO PROLATADA.  

XVI - Agravo interno improvido.

(AgInt  no  AREsp  1327393/MA,  Rel.  Ministro  FRANCISCO  FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

Nesse outro julgado, o STJ chancela a perda do cargo público, pena

inserida em sede de apelação pelo Egrégio Tribuna de Justiça do Rio de Janeiro.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.

HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se, na origem,  de Ação Civil
Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro contra  o  Município  de  Vassouras  (RJ),  Altair  Paulino  de
Oliveira Campos, César Pellegrini Cupelo , Paulo Roberto Costa de
Oliveira, Roberto Ferreira Magalhães, Ivo Renato da Silva, Francisco
Antonio Farraco,  Jornal  do Interior  Ltda.,  Marlos Elias de França,
Max  Elias  de  França,  Catiuscia  Nunes  de  Medeiros,  Valdirene
Custódio de Almeida, objetivando apurar a responsabilidade civil
dos réus por ato de improbidade administrativa,  alegando, em
síntese,  que houve irregularidades na contratação da empresa
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ré, Jornal do Interior Ltda., para a publicação de atos oficiais do
Município,  na  gestão do réu Altair  Paulino  de  Oliveira,  então
Prefeito  do  Município  de  Vassouras-RJ, tendo  essa  empresa
recebido  no  período  mais  de  R$  500.000,00  (quinhentos  mil
reais). Sustenta-se  que  o  real  proprietário  e  administrador  da
empresa é o réu Marlos Elias, que, desde outubro de 2000, ocupava
o cargo em comissão de Assessor  de Imprensa do Município  de
Vassouras (RJ), violando assim as leis que regulam o procedimento
de licitação.  2. A sentença jugou procedente o pedido para: a)
declarar nulos os contratos administrativos celebrados a partir dos
procedimentos  licitatórios  de  392/2001,  201/2002,  1355/2003  e
2318/2004;  b)  reconhecer  os  atos  de  improbidade
administrativa, nos termos do art. 10, VIII, e art. 11, caput, todos
da Lei 8.429/1992, praticados pelos réus Altair Paulino de Oliveira
Campos, César Pellegrini Cupelo, Paulo Roberto Costa de Oliveira,
Roberto Ferreira Magalhães, Ivo Renato da Silva, Jornal do Interior
Ltda.,  Marlos  Elias  de  França),  Max  Elias  de  França,  Catiuscia
Nunes de Medeiros  e condená-los às sanções previstas no art.
12, II,  da Lei 8.429/1992;  c) suspender os direitos políticos de
Altair Paulino de Oliveira Campos, César Pellegrini Cupelo, Paulo
Roberto Costa de Oliveira, Roberto Ferreira Magalhães, Ivo Renato
da Silva, Jornal do Interior Ltda., Marlos Elias de França, Max Elias
de França e Catiuscia Nunes de Medeiros, pelo prazo de 5 (cinco)
anos em virtude de continuidade na prática de ato ímprobo durante
os anos de 2001-2004; d) proibir Altair Paulino de Oliveira Campos,
César Pellegrini Cupelo, Paulo Roberto Costa de Oliveira, Roberto
Ferreira  Magalhães,  Ivo Renato da Silva,  Jornal  do Interior  Ltda.,
Marlos Elias de França, Max Elias de França e Catiuscia Nunes de
Medeiros,  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 5 (cinco) anos,  haja
vista a prática de atos de improbidade no período de 2000/2004; e)
condenar  Altair  Paulino  de  Oliveira  Campos,  César  Pellegrini
Cupelo,  Paulo  Roberto  Costa  de  Oliveira,  Roberto  Ferreira
Magalhães, Ivo Renato da Silva, Jornal do Interior Ltda., Marlos Elias
de França, Max Elias de França e Catiuscia Nunes de Medeiros ao
pagamento de multa  correspondente  a  três vezes o valor  do
acréscimo patrimonial obtido, a ser calculado em liquidação; f)
condenar  ao  ressarcimento  integral  do  dano,  solidariamente,
Altair Paulino de Oliveira Campos no valor de R$ 357.529,32; César
Pellegrini Cupelo no valor de R$ 103.266,32, referente à licitação-
procedimento  administrativo  392/2001  de  que  participaram;  Paulo
Roberto Costa de Oliveira no valor de R$ 254.263,00, referente aos
procedimentos administrativos de licitação n° 201/2002, 1355/2003 e
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2318/2004 de que participou; Ivo Renato da Silva no valor de R$
225.625,52,  referente  à  licitação-procedimento  administrativo
392/2001 e 201/2002 de que participou; Jornal do Interior Ltda. no
valor  de  R$  357.529.32;  Marlos  Elias  de  Franca  no  valor  de  R$
357.529,32;  Max  Elias  de  França  no  valor  de  R$  357.529,32;
Catiuscia Nunes de Medeiros no valor de R$ 357.529,32, todos os
valores devidamente corrigidos e com juros de mora de 1% a.m.,
contados da citação; g) condenar os réus no pagamento das custas
e honorários em 10% sobre o valor da causa a serem recolhidos ao
Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
na  forma  da  Lei  Estadual  2.819/1997,  regulamentada  pela
Resolução  PGJ  801/1998  (art.  30,  XII).  Para  a  garantia  do
ressarcimento  do  dano,  a  sentença  manteve  a  decisão  de
indisponibilidade de bens dos réus.

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reformou
parcialmente  a  sentença  no  que tange  ao  valor  da  multa  civil
aplicada,  considerada  inexpressiva,  e,  por  isso,  determinou  sua
majoração,  BEM  COMO  A  INTEGRAÇÃO  DA  SENTENÇA
RECORRIDA  PARA IMPOR A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS
RÉUS E A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA PARA AQUELES QUE
SÃO AGENTES PÚBLICOS  .   

4. Contra o julgado foram manejados 5 (cinco) Recursos Especiais.

RECURSO  DE  ALTAIR  PAULINO  DE  OLIVEIRA  CAMPOS,
JORNAL DO  INTERIOR  LTDA.  E  MARLOS  ELIAS  DE  FRANÇA
NULIDADE PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. NULIDADE RELATIVA.

PRECLUSÃO.  PREJUÍZO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.  PAS  DE
NULLITÉ SANS GRIEF.

REEXAME  DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA 7/STJ  5.
Para refutar  a  alegada nulidade  processual,  o  Tribunal  a  quo
utilizou  os  seguintes  fundamentos:  a)  as  nulidades  não  foram
arguidas  na  primeira  oportunidade  em  que  cabia  à  parte  se
manifestar, operando-se a preclusão da matéria, nos termos do art.
245, caput, do CPC/1973; b) da decisão que recebe a petição inicial
cabia o recurso de Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 17, §
10, da Lei 8437/1992, que não foi manejado no momento oportuno;
c)  o  juiz  possui  o  poder-dever  de  zelar  pelo  correto  e adequado
andamento  processual,  com  o  objetivo  de  solucionar  o  litígio  de
forma célere e isonômica para todas as partes, nos termos do art.
125, I e II, CPC; d) o desmembramento do feito foi amparado pelo
art.  46,  parágrafo  único,  do  CPC/1973,  empregado  quando  o
litisconsórcio  facultativo  gerar  tumulto  processual;  e  e)  não  há
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necessidade de intimação dos demais litisconsortes para ciência da
decisão de desmembramento do feito, uma vez que esta não lhes
traz prejuízos. 

6.  A fundamentação utilizada pelo Tribunal  a quo para firmar seu
convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e,
sendo apta, por si  só, para manter o decisum combatido, permite
aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283
do  STF,  ante  a  deficiência  na  motivação  e  a  ausência  de
impugnação de fundamento autônomo. 

7. Não há falar em nulidade do processo quando não demonstrado
nenhum prejuízo em decorrência da inobservância da defesa prévia
estabelecida no art. 17. § 7°, da Lei 8.429/1992. Aplicável, no caso. o
princípio do pas de nullité sansgríef. Precedentes do STJ.

8. Da interpretação sistemática da Lei 8.429/1992, especialmente do
art.  17, § 10, que prevê a interposição de Agravo de Instrumento
contra decisão que recebe a petição inicial, infere-se que eventual
nulidade pela ausência da notificação prévia do réu (art. 17, § 7°)
será relativa, precluindo caso não arguida na primeira oportunidade
(EDcl  no  REsp  1.194.009/SP,  Rel.  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima,
Primeira Turma, DJe de 30/5/2012). Precedentes do STJ.

9. A revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido implica
reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

RECURSO  DE  CESAR  PELLEGRINI  CUPELLO  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA  282/STF.  CONDUTA  ÍMPROBA.  RECONHECIMENTO.
REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

10.  Não  se  conhece  de  Recurso  Especial  quanto  a  matéria  não
especificamente  enfrentada  pelo  Tribunal  de  origem,  dada  a
ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula
282/STF.

11. O Tribunal a quo asseverou não haver elementos capazes de
excluir a responsabilidade do recorrente, in verbis (fl. 2.658, e-STJ):
"Outro ponto a ser analisado encontra-se no sexto apelo onde se
pugna pelo reconhecimento da lisura da participação do apelante no
procedimento licitatório, que por seu turno encontrava-se eivado de
vícios, conforme demonstraram as provas anexadas ao processo.

Sendo assim, não há elementos capazes de eximir o apelante de
sua responsabilidade na participação da licitação que viola os
princípios  da  moralidade  administrativa.  Logo,  correta  sua
condenação  em  ressarcir  o  erário  e,  por  consequência,  deve
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subsistir a liminar que decretou a indisponibilidade dos bens do ora
apelante".  12.  É  inviável  analisar  a  tese  defendida  no  Recurso
Especial,  de  que  não  está  comprovada  a  conduta  ímproba  do
recorrente. Isso porque inarredável a revisão do conjunto probatório
dos  autos  para  afastar  as  premissas  fáticas  estabelecidas  pelo
acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

RECURSO  DE  PAULO  ROBERTO  COSTA  DE  OLIVEIRA
APLICAÇÃO  DA  LEI  8.429/1992  AOS  AGENTES  POLÍTICOS.
POSSIBILIDADE.  ALEGAÇÃO  DE  PREJUÍZO  PROCESSUAL.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.

NÃO-COMPROVAÇÃO.  DESCUMPRIMENTO  DOS  REQUISITOS
LEGAIS. 13. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de
que  os  agentes  políticos  se  submetem  aos  ditames  da  Lei  de
Improbidade  Administrativa,  sem  prejuízo  da  responsabilização
política  e criminal  estabelecida no Decreto-Lei  201/1967 e na Lei
1.079/1950.

Precedentes: REsp 1.721.025/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.315.863/RJ, Rel.

Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2018.

14. A existência de prejuízo em razão do desmembramento do feito
foi refutada pelo Tribunal de origem nos seguintes termos (fls. 2.641-
2642, e-STJ): "A tal  respeito, registre-se que a impossibilidade de
citação da ré Valdirene, não obsta o pleno exercício de sua defesa,
não se vislumbrando qualquer elemento que possa causar ameaça
ou lesão a direito subjetivo seu. Por tais razões, nega-se provimento
ao agravo retido".

15. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial - no
sentido que o recorrente sofreu prejuízo no direito de defesa -, a qual
busca  afastar  as  premissas  fáticas  estabelecidas  pelo  acórdão
recorrido,  pois  inarredável  a  revisão  do  conjunto  probatório  dos
autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 

16. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao
recorrente  demonstrar  as  circunstâncias  que  identificam  ou
assemelham os  casos  confrontados,  com  indicação  da  similitude
fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do
relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-
se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar
a interpretação legal  divergente.  O desrespeito a esses requisitos
legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do
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RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base no
art. 105, III, alínea "c", da Constituição Federal. 

RECURSOS DE IVO RENATO  DA SILVA E  DE MAX ELIAS  DE
FRANÇA  OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC/1973  NÃO
CONFIGURADA.

DEFICIÊNCIA  NA  FUNDAMENTAÇÃO.  SÚMULA  284  DO  STF.
PRESENÇA  DO  ELEMENTO  SUBJETIVO.  RECONHECIMENTO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.

17. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

18. A deficiência na fundamentação de Recurso Especial que impeça
a  exata  compreensão  da  controvérsia  atrai,  por  analogia,  a
incidência da Súmula 284/STF 19. O Tribunal  local  asseverou (fl.
2.652, e-STJ):  "No caso em tela,  como verificado, o erário sofreu
com  perdas  substanciais,  locupletando  ilicitamente  aqueles  que
deveriam  zelar  pelo  interesse  público,  já  que  à  frente  da
Administração Municipal.

O  desvio  de  finalidade  do  procedimento  licitatório  com  vista  a
beneficiar um seleto grupo de agentes, notadamente através do uso
de empresa que pertencia,  na  prática,  a  um deles,  e  que restou
sobejamente comprovado nos autos, transparece a má- fé, o dolo
dirigido a uma finalidade específica, que era lesar o erário. Sob tais
premissas fáticas, a sanção aqui pleiteada deve prevalecer".

20.  A  instância  de  origem  decidiu  a  controvérsia  com
fundamento  no  suporte  fático-probatório  dos  autos. Desse
modo,  verifica-se  que  a  análise  do  Recurso  Especial  demanda
reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior
Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".

CONCLUSÃO 21. Recursos Especiais de Altair Paulino de Oliveira
Campos, Jornal do Interior Ltda. e Marlos Elias de França; de Cesar
Pellegrini  Cupello  e  de  Paulo  Roberto  Costa  de  Oliveira  não
conhecidos. E conheço parcialmente dos Recursos Especiais de
Ivo  Renato  da  Silva  e  de  Max  Elias  de  França  conhecidos
parcialmente e, nessa extensão, não providos.

(REsp 1701826/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 12/03/2019)
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Assim, utilizando o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade

e os parâmetros do art.  12,  inciso III,  e parágrafo único,  da Lei  de Improbidade

Administrativa, é adequada a aplicação as seguintes sanções ao Requerido:

1) perda da função pública;

2) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos;

3)  pagamento  de  multa  civil  de  100  (cem)  vezes  o  valor  da

remuneração percebida pelo agente;

4) 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 03 (três) anos.

Incabível o ressarcimento integral do dano, já que não se concluiu

por este na espécie, ficando naturalmente facultado ao Ministério Público a adoção

de medidas necessárias este fim.

2.3.  PONDERAÇÕES ACERCA DO COMBATE À CORRUPÇÃO

NO BRASIL

I.

Em março de 2017, no Brazil Forum UK, realizado na Universidade

de Oxford,  em Londres,  o  ainda então Juiz  Sérgio  Moro,  ao  revelar  o  quanto  a

corrupção está entranhada nas instituições brasileiras afirmou21:

O que foi evidenciado por esses casos é o que chamamos de
CORRUPÇÃO SISTÊMICA,  não isolada no tempo e no espaço,
mas de uma prática habitual,  serial,  profunda e penetrante.
Temos um ex-presidente da Câmara condenado, o que mostra que
o grau de contaminação das instituições foi profundo.     

Ora,  o que Lava Jato mostrou era o que todos já sabiam, que a

corrupção há muito viceja em nosso País. A Lava Jato talvez tenha trazido não uma

visão hipertrofiada do problema, mas tenha apenas demonstrado a real dimensão

que a corrupção tem em nosso País desde tempos imemoriais.

21 https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2017/05/13/interna_politica,868722/sergio-moro-e-ex-
ministro-cardozo-ficam-lado-a-lado-durante-debate-em.shtml, acessado em 16.04.2019.
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Nesta  senda  e  numa  leitura  prazerosa,  Eduardo  Bueno22 mostra

como  a  leniência,  lentidão  e  burocracia  excessiva  trouxeram  para  o  Brasil  um

Judiciário pouco eficaz contra os Poderosos.

Entretanto,  o  que  atualmente  talvez  intrigue  um observador  mais

atento seja o fato de como é que de um lado a Lava Jato há 05 (cinco) anos vem

investigando,  processando  e  julgando  uma  série  de  esquemas  de  lavagem  de

dinheiro e de corrupção no Brasil.  Desvendou-se práticas de  corrupção habitual,

serial, profunda e penetrante, como pontuou o próprio Sérgio Moro.

Todavia e por outro lado, na Justiça Estadual, nos Municípios, nas

grandes ou nas pequenas cidades, pouco ou quase nada se observa de trabalho

semelhante. Quase não se vê processos tratando sobre Lavagem de Dinheiro.

O texto “Lava Jato e Justiça Estadual: uma Expansão Necessária”23

pondera um pouco sobre a necessidade se expandir o modelo da Lava Jato para a

Justiça  Estadual.  Ao  final,  o  texto  arremata  acerca  da  hipótese  de  não  ser

incorporado este novo paradigma de trabalho pela Justiça Estadual: 

Se  nada  for  feito  nesse  sentido,  o  Brasil,  o  5º  maior  país  do
Mundo     em população     e     em    território   e  a     9ª maior economia do  
planeta,  CORRERÁ  SÉRIO  RISCO  DE  CONTINUAR  SENDO
O PAÍS DE DESDENTADOS (3º DO MUNDO, ATRÁS APENAS DA
ÍNDIA E ETIÓPIA).

II.

Aliás,  o  Padre  Antônio  Vieira,  desde  1655,  já  vaticinava  sobre  a

leniência do sistema de Justiça contra os Poderosos e desde então sugeria uma

forma de corrigir  este equívoco – combater  a  lavagem de dinheiro,  embora não

tenha usado exatamente esta expressão. 

Assim, seja pela pertinência das lições, seja pelo exemplo singular

de  oratória,  pede-se  vênia  para  colacionar  trecho  do  Sermão do  Bom Ladrão24.

22 A coroa, a cruz e a espada: Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2016.
23 https://marcelosantanafarias.jusbrasil.com.br/artigos/463153002/lava-jato-e-justica-estadual-
uma-expansao-necessaria  ,   acessado em 16.04.2019.
24 Sermões III, Antônio Vieira, 2ª edição. São Paulo: Edições Loyola, 2012, p. 183 e ss.
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Inicialmente Vieira fala sobre a leniência com os poderosos e a inclemência com os

pobres:

Suponho  finalmente  que     os  ladrões  de  que  falo     não  são  
aqueles     miseráveis  , a quem     a pobreza e vileza     de sua fortuna condenou  
a     este gênero de vida  , (...)  O ladrão que furta para comer, não vai, nem
leva  ao  inferno;  os  que     não  só  vão  ,     mas  levam  ,  de  que  eu  trato,  
são     outros ladrões  ,     DE MAIOR CALIBRE e de MAIS ALTA ESFERA  , os
quais  debaixo  do mesmo  nome e  do mesmo  predicamento,  distingue
muito  bem  S.  Basílio  Magno  (século  IV):  “Não  são  só  ladrões  ,  os  
que     cortam bolsas     ou espreitam os que     se vão banhar  , para lhes colher  
a  roupa;     os  ladrões  que  mais  própria  e  dignamente  merecem  este  
título     são aqueles a quem     os reis encomendam     os exércitos e legiões,  
ou     o governo das províncias  , ou a     administração das cidades  , os quais  
já  com manha, já  com força,     roubam e despojam OS POVOS  .”  —  Os
outros ladrões roubam um homem,     estes roubam CIDADES E REINOS  ;  
os outros furtam debaixo do     seu risco  :     estes sem TEMOR, nem PERIGO;  
OS OUTROS, SE FURTAM,  SÃO ENFORCADOS:  ESTES FURTAM E
ENFORCAM  .   Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que os outros
homens,  viu  que  uma grande  tropa  de  varas e ministros  de  justiça
levavam  a  enforcar uns  ladrões,  e  começou  a  bradar:  —     Lá  vão  os  
ladrões grandes a enforcar os pequenos. — Ditosa Grécia, que tinha
tal pregador! E mais ditosas as outras nações, se nelas não padecera a
justiça as mesmas afrontas! Quantas vezes se viu Roma ir a enforcar um
ladrão,  por  ter  furtado  um  carneiro,  e     no  mesmo  dia  ser  levado  em  
triunfo um cônsul, ou ditador, por ter roubado uma província.

(sem grifos no original)

Na  sequência,  Pe.  Vieira  vaticina  com  incisão  sobre  os  ganhos

desonestos, prática também muito comum naquela época. Veja-se.

VIII
Dom Fulano — diz a piedade bem-intencionada — é um fidalgo pobre:
dê-se-lhe um governo. — E quantas impiedades, ou advertidas ou não,
se contém nesta piedade? Se é pobre, dêem-lhe uma esmola honestada
com o nome de tença, e tenha com que viver. Mas por que é pobre, um
governo, para que vá desempobrecer à custa dos que governar? E
para que vá fazer muitos pobres à conta de tornar muito rico? Isto
quer quem o elege por este motivo. Vamos aos do prêmio, e também aos
do  castigo.  Certo capitão  mais antigo  tem muitos anos de serviço:
dêem-lhe uma fortaleza nas conquistas. Mas se estes anos de serviço
assentam  sobre  um  sujeito  que  os  primeiros  despojos  que  tomava  na
guerra, eram a farda e a ração dos seus próprios soldados, despidos e
mortos de fome, que há de fazer em Sofala ou em Mascate? Tal graduado
em leis leu com grande aplauso no Paço; porém, em duas judicaturas
e uma correição não deu boa conta de si: pois vá degradado para a
Índia  com  uma  beca.  E  se  na  Beira  e  Além-Tejo,  onde  não  há
diamantes nem rubis, se lhe pegavam as mãos a este doutor, que será
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na relação de Goa? Encomendou el-rei D. João, o Terceiro, a S. Francisco
Xavier o informasse do estado da Índia, por via de seu companheiro, que
era mestre do Príncipe; e  o que o santo escreveu de lá, sem nomear
ofícios nem pessoas, foi que o verbo   rapio   na Índia se conjugava por  
todos os modos. A frase parece jocosa em negócio tão sério, mas falou o
servo de Deus como fala Deus, que em uma palavra diz tudo. Nicolau de
Lira,  sobre  aquelas  palavras  de  Daniel:  Nabucodonosor  rex  misit  ad
congregandos satrapas, magistratus et judices, declarando a etimologia de
sátrapas, que eram os governadores das províncias, diz que este nome foi
composto de sat e de rapio:  Dicuntur satrapae quasi satis rapientes, quia
solent  bona  inferiorum rapere: Chamam-se sátrapas,  porque  costumam
roubar assaz. E este assaz é o que especificou melhor S. Francisco Xavier,
dizendo que conjugam o verbo rapio por todos os modos. O que eu posso
acrescentar,  pela experiência que tenho, é que não só do Cabo da
Boa  Esperança  para  lá,  mas  também  das  partes  daquém,  se  usa
igualmente a mesma conjugação  . Conjugam por todos os modos o verbo  
rapio  ,    porque furtam por  todos os modos da arte,  não falando em  
outros novos e esquisitos  , que não conheceu Donato nem Despautério.   
Tanto que lá chegam,   começam a furtar pelo modo indicativo,   porque a  
primeira  informação  que  pedem  aos  práticos  é  que  lhes  apontem  e
mostrem os caminhos por onde podem abarcar tudo.    Furtam pelo modo  
imperativo  , porque, como têm o mero e misto império, todo ele aplicam  
despoticamente às execuções da rapina.    Furtam pelo modo mandativo  ,  
porque aceitam quanto lhes mandam, e, para que mandem todos, os que
não  mandam  não  são  aceitos.    Furtam  pelo  modo  optativo  ,  porque  
desejam quanto  lhes parece bem e,  gabando as coisas  desejadas  aos
donos  delas,  por  cortesia,  sem  vontade,  as  fazem  suas.    Furtam pelo  
modo conjuntivo,   porque ajuntam o seu pouco cabedal com o daqueles  
que manejam muito,  e basta só que ajuntem a sua graça,  para serem
quando  menos  meeiros  na  ganância.    Furtam  pelo  modo  potencial,  
porque,  sem  pretexto  nem  cerimônia,  usam  de  potência.    Furtam pelo  
modo permissivo  , porque permitem que outros furtem, e estes compram  
as permissões.    Furtam pelo modo infinitivo  ,  porque não tem o fim o  
furtar com o fim do governo, e sempre lá deixam raízes em que se vão
continuando  os  furtos.  Estes  mesmos  modos  conjugam  por  todas  as
pessoas, porque a primeira pessoa do verbo é a sua, as segundas os seus
criados,  e  as  terceiras  quantas  para  isso  têm  indústria  e  consciência.
Furtam juntamente por todos os tempos, porque do presente   — que é  
o seu tempo — colhem quanto dá de si o triênio; e    para incluírem no  
presente o pretérito e futuro, do pretérito   desenterram crimes, de que  
vendem os perdões, e dívidas esquecidas, de que se pagam inteiramente,
e do futuro empenham as rendas e antecipam os contratos, com que tudo
o caído e não caído lhes vem a cair nas mãos. Finalmente, nos mesmos
tempos,    não  lhes  escapam  os  imperfeitos,  perfeitos,  plus  quam  
perfeitos,  e  quaisquer  outros  ,  porque    FURTAM,  FURTARAM,  
FURTAVAM, FURTARIAM E HAVERIAM DE FURTAR MAIS,  SE MAIS
HOUVESSE.  Em suma, que o resumo de toda esta rapante conjugação
vem a ser o supino do mesmo verbo: a furtar para furtar. E quando eles
têm  conjugado  assim  toda  a  voz  ativa,  e  as  miseráveis  províncias
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suportado toda a passiva, eles, como se tiveram feito grandes serviços,
tornam  carregados  de  despojos  e  ricos,  e  elas  ficam  roubadas  e
consumidas. 
É  certo  que  os  reis  não  querem  isto,  antes  mandam  em  seus
regimentos  tudo  o  contrário;  mas  como  as  patentes  se  dão  aos
gramáticos destas  conjugações,  tão peritos  ou tão cadimos nelas,
que  outros  efeitos  se  podem  esperar  dos  seus  governos?  Cada
patente destas, em própria significação, vem a ser uma licença geral  in
scriptis,  ou  um  passaporte  para  furtar.  Em  Holanda,  onde  há  tantos
armadores de corsários,  repartem-se as costas da África,  da Ásia e da
América  com  tempo  limitado,  e  nenhum  pode  sair  a  roubar  sem
passaporte,  a  que  chamam  carta  de  marca.  Isto  mesmo  valem  as
provisões,  quando se dão aos que eram mais dignos da marca que da
carta.  Por  mar  padecem  os  moradores  das  conquistas  a  pirataria  dos
corsários  estrangeiros,  que  é  contingente;  na  terra  suportam  a  dos
naturais, que é certa e infalível. E se alguém duvida qual seja maior, note a
diferença de uns a outros. O pirata do mar não rouba aos da sua república:
os da terra roubam os vassalos do mesmo rei,  em cujas mãos juraram
homenagem; do corsário do mar  posso me defender:  aos da terra não
posso resistir; do corsário do mar posso fugir: dos da terra não me posso
esconder; o corsário do mar depende dos ventos; os da terra sempre têm
por si a monção; enfim, o corsário do mar pode o que pode: os da terra
podem  o  que  querem,  e  por  isso  nenhuma  presa  lhes  escapa.  Se
houvesse um ladrão onipotente, que vos parece que faria a cobiça junta
com a onipotência? Pois isso é o que fazem estes corsários.

(sem grifos no original)

Por fim, Pe. Vieira trata do enriquecimento ilícito e da lavagem de

dinheiro. Vejamos:

XII
Grande  lástima  será  naquele  dia,  senhores,  ver  como  os  ladrões
levam consigo muitos reis ao inferno; e para que esta sorte se troque
em  uns  e  outros,  vejamos  agora  como  os  mesmos  reis,  se  quiserem,
podem levar consigo os ladrões ao Paraíso. Parecerá a alguém, pelo que
fica  dito,  que  será  coisa  muito  dificultosa,  e  que  se  não  pode
conseguir  sem grandes despesas,  mas eu vos afirmo,  e  mostrarei
brevemente, que é coisa muito fácil, e que sem nenhuma despesa de
sua fazenda, antes com muitos aumentos dela, o podem fazer os reis.
E de que modo? Com uma palavra, mas palavra de rei. MANDANDO QUE
OS  MESMOS  LADRÕES,  OS  QUAIS  NÃO  COSTUMAM  RESTITUIR,
RESTITUAM EFETIVAMENTE TUDO O QUE ROUBARAM.   Executando-o  
assim, salvar-se-ão os ladrões e salvar-se-ão os reis. Os ladrões salvar-se-
ão, porque restituirão o que têm roubado, e os reis salvar-se-ão também,
porque restituindo os ladrões, não terão eles obrigação de restituir.  Pode
haver ação mais justa, mais útil e mais necessária a todos? Só quem
não tiver fé, nem consciência, nem juízo, o pode negar. E porque os
mesmos ladrões se não sintam de haverem de perder por este modo o
fruto  das  suas  indústrias,  considerem  que,  ainda  que  sejam  tão  maus
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como o mau ladrão, não só deviam abraçar e desejar esta execução, mas
pedi-la aos mesmos reis. O bom ladrão pediu a Cristo, como a rei, que
se lembrasse dele no seu reino, e o mau ladrão, que lhe pediu? “Se és
do Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós”. — Isto pediu o mau ladrão a
Cristo,  e o  mesmo devem pedir  todos os ladrões a seu rei,  posto que
sejam tão maus como o mau ladrão.  Nem Vossa Majestade, Senhor, se
pode  salvar,  nem  nós  nos  podemos  salvar  sem  restituir:  nós  não
temos ânimo nem valor para fazer a restituição, como nenhum a faz, nem
na  vida,  nem  na  morte;  mande-a,  pois,  fazer  executivamente  Vossa
Majestade, e, por este modo, posto que para nós seja violento, salvar-
se-á Vossa Majestade a si,  e mais a nós: “Salva-te a ti  mesmo e a
nós”. Creio que nenhuma consciência haverá cristã, que não aprove este
meio.  E para que não fique em generalidade, que é o mesmo que no
ar, desçamos à prática dele, e vejamos como se há de fazer.  Queira
Deus que se faça! 
O  que  costumam  furtar  nestes  ofícios  e  governos  os  ladrões  de  que
falamos, ou é a fazenda real,  ou a dos particulares, e uma e outra têm
obrigação  de  restituir  depois  de  roubada,  não  só  os  ladrões  que  a
roubaram,  senão  também  os  reis,  ou  seja  porque  dissimularam e
consentiram os  furtos  quando  se  faziam,  ou  somente  — que  isto
basta — por serem sabedores deles depois de feitos. E aqui se deve
advertir uma notável diferença — em que se não repara — entre a fazenda
dos  reis  e  a  dos  particulares.  Os  particulares,  se  lhes  roubam  a  sua
fazenda, não só não são obrigados à restituição, antes terão nisso grande
merecimento,  se  o  levarem com paciência,  e  podem perdoar  o  furto  a
quem os roubou. Os reis são de muito pior condição nesta parte, porque,
depois  de  roubados,  têm eles  obrigação  de  restituir  a  própria  fazenda
roubada, nem a podem dimitir ou perdoar aos que a roubaram. A razão da
diferença é porque a fazenda do particular é sua: a do rei não é sua, senão
da  República.  E  assim  como  o  depositário,  ou  tutor,  não  pode  deixar
alienar  a  fazenda  que  lhe  está  encomendada  e  teria  obrigação  de  a
restituir,  assim  tem  a  mesma  obrigação  o  rei,  que  é  tutor  e  como
depositário dos bens e erário da República, a qual seria obrigado a gravar
com  novos  tributos,  se  deixasse  alienar  ou  perder  as  suas  rendas
ordinárias.  O modo pois com que as restituições da fazenda real se
podem fazer facilmente, ensinou aos reis um monge, o qual, assim
como  soube  furtar,  soube  também  restituir.  Refere  o  caso  Mayolo,
Crantzio  e  outros.  Chamava-se  o  monge  frei  Teodorico,  e  porque  era
homem de grande inteligência e indústria, cometeu-lhe o imperador Carlos
Quinto algumas negociações de importância, em que ele se aproveitou de
maneira que competia em riquezas com os grandes senhores.  Advertido
o imperador, mandou-o chamar à sua presença, e disse-lhe que se
aparelhasse  para  dar  contas.  Que  faria  o  pobre,  ou  rico  monge?
Respondeu sem se assustar que já estava aparelhado, que naquele
mesmo ponto as daria, e disse assim: — Eu, César, entrei no serviço
de Vossa Majestade com este hábito, e dez ou doze tostões na bolsa,
da  esmola  das  minhas  Missas;  deixe-me  Vossa  Majestade  o  meu
hábito e os meus tostões, e tudo o mais que possuo, mande-o Vossa
Majestade  receber,  que  é  seu,  e  tenho  dado  contas. — Com  tanta
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facilidade como isto fez a sua restituição o monge, e ele ficou guardando
os  seus  votos,  e  o  imperador  a  sua  fazenda.  Reis  e  príncipes  mal
servidos, se quereis salvar a alma e recuperar a fazenda, introduzi,
sem exceção de pessoas, as restituições de frei Teodorico.   SAIBA-SE  
COM  QUE ENTROU  CADA UM;  O  DE  MAIS  TORNE  PARA DONDE
SAIU, E SALVEM-SE TODOS.

(sem grifos no original)

Na verdade, além de tão antiga as lições do Padre Antônio Vieira,

parecer  ser  também  tão  quanto  o  problema  da  morosidade  do  nosso  Poder

Judiciário.  Acerca do assunto,  Stuart  B.  Schwartz25,  analisando as  causas desta

lentidão, leciona como poucos:

A insuficiência de pessoal afligiu o Tribunal Superior da Bahia
ao longo de toda a sua história. Queixas de excesso de trabalho,
feitas pelos magistrados, devem ser encaradas com reservas, mas o
volume e a consistência de pleitos semelhantes, oriundos de várias
fontes, não podem ser ignorados. (...) A Coroa autorizou a elevação
do número de vagas no Tribunal Superior para dez, em 1658, mas
por  alguma  razão,  provavelmente  de  natureza  orçamentária,  a
medida não entrou  em vigor. Só uma série  de  queixas em 1698
finalmente conseguiu aumentar o contingente do Tribunal Superior
para dez juízes, mas o crescimento da colônia e os compromissos
cada  vez  mais  numerosos  dos  desembargadores  não  resultaram
num decréscimo das pressões sobre o cargo magistrático.

Os dez  juízes  da  Relação  eram,  simplesmente,  incapazes  de
lidar  com  o  número  de  casos  que  aguardavam  no  tribunal.
Como vimos no capitulo 4, o volume de litígios excedia em muito o
tempo disponível. (...)

Para  piorar  a  situação,  A RELAÇÃO  MANTINHA UM  ESTRITO
PROGRAMA DE PROCEDIMENTOS NO TRIBUNAL, EM QUE OS
RECURSOS  CIVIS  ERAM  OUVIDOS  PRIMEIRO,  OS  CASOS
CRIMINAIS  EM  SEGUIDA E  OS  NEGÓCIOS  DA COROA POR
ÚLTIMO. O volume de recursos civis costumava ser tão grande
que sobrava pouco tempo para outros casos.  Como resultado,
pessoas  acusadas  de  delitos  criminais  geralmente  padeciam     
meses,  ou  anos,  na  decrépita  cadeia  de  Salvador,  sofrendo
extremas privações; alguns até morriam de fome. Só as obras de
caridade da Misericórdia, que oferecia alguns cuidados médicos e
alimentos  para  esses  infelizes,  impediam  que  as  condições

25 Burocracia e sociedade no Brasil colonial: O Tribunal Superior da Bahia e seus desembargadores,
1609/1751/ Stuart B. Schwartz: tradução Berilo Vargas. – São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p.
205 e 206.
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piorassem  ainda  mais.  Certamente,  os  magistrados  tinham
alguma responsabilidade pela situação, mas a carga de trabalho
de  cada  um  devia  ser  enorme  e  o  uso  constante  dos
desembargadores  pela  Coroa  para  tarefas  alheias  ao  tribunal
complicava  mais  ainda  o  problema.  ERA  UMA  QUESTÃO  DE
JUSTAPOSIÇÃO BUROCRÁTICA, NA QUAL A COROA ACHAVA
MAIS  OPORTUNO  AUMENTAR  OS  PODERES  E
RESPONSABILIDADES DA BUROCRACIA EXISTENTE DO QUE
CRIAR NOVOS CARGOS E NOMEAR OUTROS FUNCIONÁRIOS.

Os  juízes  ofereciam  uma  reserva  de  burocratas  bem  treinados,
supostamente leais ao trono e, portanto, hábeis solucionadores de
problemas e membros de novos órgãos administrativo.

O excerto acima mostra como a sobrecarga e morosidade no Poder

Judiciário talvez não seja algo acidental ou ocasional. 

Inclusive, o procedimento do Tribunal Superior da Bahia, ainda no

Século XVII, em julgar os feitos criminais tão somente depois dos cíveis, fazia-lhe

dedicar pouco tempo para outros casos.

Assim à guisa de exemplo como pode-se melhorar o gerenciamento

da atividade jurisdicional e, sem esquecer dos processos cíveis, fazer tramitar com

regularidade  também os  feitos  criminais  e  de  improbidade,  pode-se  citar  acerca

desta  preterição  dos  feitos  criminais,  como  fato  histórico  que  é,  a  visita  de

representante da OAB pedindo atenção ao processo cíveis, argumentando que este

magistrado dispensava atenção aos processos criminais e de improbidade. 

Entretanto, na ocasião, lembrou-se que este magistrado foi  o que

mais realizou audiência no Estado, além de ter ficado em 5ª (quinta) posição em

número  de  sentenças  e  na  6ª  (sexta)  posição  em  decisões  e  quantidade  de

processos distribuídos.

Tudo isto levando em consideração os números dos anos de 2017 e

2018 fornecidos pela própria Coordenadoria de Sistemas de Informação do Tribunal

de Justiça e comparando-se as varas semelhantes (comarcas que possuem apenas

2 varas instaladas), e apesar da atenção e tempo dado aos processos criminais e de

improbidade como o presente. 
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III.

De  outra  banda  e  voltando  ao  tema  da  complacência  com  os

poderosos,  autores  como  Alessandro  Baratta26,  com  base  na  Teoria  do

Etiquetamento ou Labeling Approach,  mostram como o Direito Penal escolhe de

forma majoritária  seus “clientes” entre  os pobres,  como forma de controle

social,  deixando  imune  e  sem  apuração  crimes  dos  poderosos.     Ensina  o

professor italiano:

O aprofundamento da relação entre  direito penal e desigualdade
conduz, em certo sentido, a inverter os termos em que esta relação
aparece na superfície  do fenômeno descrito.  Ou seja:  não só as
normas do direito penal se formam e se aplicam seletivamente,
refletindo as relações de desigualdade existentes, mas o direito
penal  exerce,  também uma função ativa,  de reprodução e de
produção,  com  respeito  às  relações  de  desigualdade. EM
PRIMEIRO  LUGAR, a  aplicação  seletiva  das  sanções  penais
estigmatizantes,  e  especialmente  o  cárcere,  é  um  momento
superestrutural essencial para a manutenção da escala vertical
da sociedade. Incidindo negativamente sobretudo no  status social
dos indivíduos pertencentes aos estratos sociais mais baixos, ela
age  de  modo  a  impedir  sua  ascensão  social.  EM  SEGUNDO
LUGAR,  e  esta  é  uma  das  funções  simbólicos da  pena,  a
punição  de  certos  comportamentos  ilegais  SERVE  PARA
COBRIR  UM NÚMERO MAIS  AMPLO  DE COMPORTAMENTOS
ILEGAIS,  que  permanecem  imunes  ao  processo  de
criminalização. Desse modo, A APLICAÇÃO SELETIVA do direito
penal  tem  como  resultado  colateral  A  COBERTURA
IDEOLÓGICA  DESTA MESMA SELETIVIDADE.”  (sem  grifos  no
original) 

Em trecho anterior da mesma obra27, ao tratar do labeling approach

(ou teoria do etiquetamento), Baratta disserta:

Esta direção de pesquisa parte da consideração de que não se pode
compreender  a  criminalidade se  não  se  estuda  a  ação  do
sistema penal, que a define e reage contra ela, começando pelas
normas  abstratas até  a  ação  das  instâncias  oficiais (polícia,
juízes,  instituições  penitenciárias  que  as  aplicam), e  que  por

26 Criminologia  Crítica  e  Crítica  do  Direito  Penal:  introdução  à  sociologia  do  direito  Penal.
Alessandro Baratta, 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora Revan: Instituto Carioca de Criminologia,
2002, p. 166.

27 Ibidem, p. 86.
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isso, o status   social de delinquente   pressupõe, necessariamente,
o efeito da atividade das instâncias oficiais de controle social da
delinquência, enquanto  não  adquire  esse  status  aquele  que,
apesar de ter realizado O MESMO COMPORTAMENTO PUNÍVEL,
não  é  alcançado,  todavia,  pela  ação  daquelas  instâncias.
Portanto, este  não é considerado e  tratado pela sociedade como
“delinquente”.  Neste  sentido,  o    labeling  approach   tem  se
ocupado principalmente com as reações das instâncias oficiais
de controle social, consideradas na sua função constitutiva em
face da  criminalidade. Sob este  ponto  de vista  tem estudado o
efeito  estigmatizante  da atividade da  polícia,  dos  órgãos de
acusação pública e dos juízes”. (sem grifos no original) 

Desta  forma,  como afirma Merton,  a  análise  da  criminalidade  do

colarinho  branco,  mostra  a  classe  de  homens  de  negócio,  população

amplamente desviante, mas escassamente   perseguida  . 

Em  1940,  a  American  Sociological  Review,  publicou  o  artigo  a

“Criminalidade  de  Colarinho  Branco”,  de  autoria  de  Edwin  H.  Sutherland,

formado em Sociologia e Economia Política e Professor da Universidade de Indiana,

EUA. Ele foi o primeiro autor a cunhar a expressão “crime de colarinho branco”

no  âmbito  da  Criminologia.  Assim,  nas  palavras  do  próprio  Sutherland,  este

trabalho  teve  como  uma  das  finalidades  integrar  perspectivas  econômicas  e

sociológicas.

Sutherland comparou  os  crimes  ocorridos  na  classe  alta  ou  “de

Colarinho  Branco”,  praticados  por  respeitáveis  empresários e  profissionais

liberais, com os crimes ocorrido na classe baixa, cometidos por pessoas de baixo

status  socioeconômico. Exemplificou que, excluindo os crimes de trânsito,  menos

de 2% dos condenados no intervalo de um ano a pena privativa de liberdade

pertenciam a classe alta.

Ponderou  ainda  que  diversos  agentes  que  acabam  assumindo

funções antagônicas violam a  confiança delegada.  Estes  quando compelidos a

separar as duas funções simulam uma separação, mas na verdade por meio de

subterfúgios mantem ambas posições.

O  autor  americano  avaliou  que  o  custo  financeiro do  crime  de

colarinho branco é provavelmente muito maior do que os crimes comuns. 
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Entretanto,  segue  Sutherland prejuízo  maior  do  que  a  perda

econômica, é  o dano social que este tipo de crime produz, já que se quebra a

relação de confiança, o que reduz a moral social e desorganiza em larga escala

a sociedade.

Por  outro  lado,  Sutherland,  desde  1940,  já  apontava  como  a

condenação neste tipo de crime é evitada em função da pressão exercida sobre a

corte. Salientava como gangsters tem sido imunes por conta da pressão exercida

sobre testemunhas potenciais e agentes públicos. 

E  ainda  em consonância  com Baratta,  o  sociólogo  e  economista

americano já  afirmava que os  criminosos de colarinho branco são relativamente

imunes por conta do  poder de influenciar a implementação e administração do

Direito e do viés de classes dos tribunais.

Em 1944, Sutherland publicou na mesma revista o artigo que pode

ser traduzido como “Crime de colarinho branco é crime?” (Is "White Collar Crime"

Crime?). 

Nesta obra, o sociólogo e economista político americano, disserta

sobre A IMPLEMENTAÇÃO DIFERENCIAL DO DIREITO PENAL NOS CRIMES DE

COLARINHO  BRANCO.  Ele  chega  a  afirmar  que  um  dos  fatores  desta

implementação diferencial é que  estes criminosos em geral tem uma avaliação

na população que inclui uma combinação de medo e admiração.

Aliás,  esta é exatamente a recomendação de  Maquiavel,  em sua

obra  antológica  O  Principie28,  o  qual  preconiza  que  o  Príncipe  deve  ser

simultaneamente  ser  amado  e  temido  pela  população.  Entretanto,  já  que  a

combinação  de  ambos  predicados  é  difícil,  o  autor  recomenda  que  o  Príncipe

cultive na população o temor, pois o homem em geral tem menos escrúpulo para

ofender quem se faz amar do que quem se faz temer.

Prossegue  Sutherland que na verdade aqueles responsáveis pelo

sistema  de  justiça  criminal  têm  medo de  se  antagonizar  aos  criminosos  de

colarinho branco.

28 O Príncipe: Comentado por Napoleão Bonaparte. São Paulo: Martin Claret, 2007, p. 88.
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O  autor  americano  ainda  pondera  que  provavelmente  mais

importante ainda é a homogeneidade cultural dos legisladores e  juízes com os

criminosos  de  colarinho  branco.  Segundo  ele,  os  legisladores  admiram  e

respeitam  os  criminosos  de  colarinho  branco,  e  não  os  concebem  como

criminosos, ou seja, estes não estão em conformidade com o estereótipo popular

de “o criminoso”.

Voltando ao artigo de 1940,  Sutherland  prossegue afirmando que,

em  contraste  ao  poder  dos  criminosos de  colarinho  branco,  está  a

vulnerabilidade de suas vítimas.  Esse tipo de crime surge onde empresários e

políticos tem contato com pessoas vulneráveis. Assim, seria como tomar doce de

uma criança, brinca o autor.

Continua  com  suas  lições  vaticinando  que  a  criminalidade  de

colarinho branco é aprendida,  como qualquer outra criminalidade sistemática; ela

é  aprendida  em  associação  direta  ou  indireta  com  aqueles  que  praticam  o

comportamento. Além disto, os que aprendem tal comportamento são segregados

de  contatos  íntimos  e  frequentes  daqueles  que  mantem  um  comportamento

obediente à lei. Isso é o que Sutherland denominou de  processo de associação

diferencial, fenômeno que ocorre nas duas classes sociais de criminosos.

IV.

Apesar  de  todos  estes  aspectos,  a  Lava  Jato  tem  demonstrado

como a aplicação ortodoxa da lei pode trazer resultados animadores no combate à

corrupção. Assim, combater a cultura da leniência em favor dos poderosos; seguir a

trilha do dinheiro;  a atuação de uma impressa realmente livre em informar estes

assuntos  independentes  dos  seus  protagonistas;  decretar-se  a  prisão  preventiva

quando  tecnicamente  cabível;  usar-se  a  colaboração  premiada,  todas  estas  são

práticas que precisam ser expandidas para a Justiça Estadual.

Na verdade, a Operação Lava-Jato traz o exemplo real do que pode

ser um início de um novo tempo para o nosso País, caso a oportunidade seja bem

aproveitada.
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Nesse sentido ainda,  lembra-se da palavra alemã  Zeitgeist   (Al./

´tsajtgasjt) [F.: Do al. Zeit, 'tempo', + Geist, 'espírito'.]29 (zaite gaist), sm. 1. Termo que

significa  'espírito  do  tempo';  o  espírito  de  uma  época;  o  nível  cultural,  o

sentimento, o pensamento, a atmosfera (fig.) ou tudo aquilo  que caracteriza um

dado período. 

Talvez este seja o termo que  melhor sintetiza toda a atenção da

opinião pública, imprensa, sociólogos, cientistas políticos, juristas, educadores, para

o fenômeno que surgiu com a Lava Jato. É um sentimento de que há a possibilidade

real de se punir o crime do colarinho branco e os criminosos poderosos, até então

mantidos numa zona de imunidade e impunidade.

Entretanto, grande parte da população parece estar alheia ao que

ocorre no País e no Mundo acerca do combate á corrupção. Muitas vezes um jogo

do  Flamengo  tem  uma  atenção  maior  do  que  uma  sessão  no  Congresso  que

deliberará sobre uma lei de extrema importância no combate à corrupção.

Na verdade,  a política  do Pão e Circo  (panem et  circenses)  foi

instituída por César Augusto, e a frase tem origem na Sátira X do poeta e humorista

romano Juvenal, que viveu por volta do ano 100 d.C.. Desde aquela época o artista

criticava  a  falta  de  informação  do  povo,  que,  segundo  ele,  não  nutria  qualquer

interesse em assuntos ligados à política e se contentava com alimento e diversão.30

Daí a importância da comunhão de esforços de todos os setores da

sociedade numa cruzada contra a corrupção. Assim, ganham especial relevo nesta

tarefa o trabalho dos professores e educadores, dos profissionais de imprensa, dos

legisladores, dos operadores do direito etc.

V.

Neste mesmo sentido é a Teoria do Big Bang Anticorrupção31, do

cientista político sueco Bo Rothstein, Ele sustenta que para se implementar de forma

29 https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:De-zeitgeist.ogg 
30   Os Segredos do Império Romano, São Paulo: On line Editora, ,  p. 62
31 Anti-Corruption  –  A  Big  Bang  Theory,  disponível  em
http://www.pol.gu.se/digitalAssets/1350/1350652_2007_3_rothstein.pdf, acessado dia 25.04.2019.
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bem sucedida uma política anticorrupção,  faz-se necessário  muitas e dramáticas

mudanças num período de tempo bastante curto. Segundo ele,  este modelo sim

poderia mudar uma sociedade.

Bo Rothstein sustenta em suma o seguinte, a corrupção sistêmica

torna as práticas corruptas generalizadas e de conhecimento comum, num equilíbrio

extremamente robusto. Pois todos os jogadores pensam "Bem, se todos parecem

corrompidos, por que eu não seria corrupto?" (Myrdal, 1968, p.).

Para a maioria não faria sentido ser o um único jogador honesto num

jogo podre, pois isto não mudaria o jogo. E isto implicaria na inviabilidade de se

alterar o jogo de baixo. Há casos como o da Cingapura e Hong Kong, os quais

demonstram o sucesso do trabalho contra a corrupção de cima (Root 1996).

Os exemplos neste sentido acabam sendo poucos, pois os líderes

que poderiam lançar políticas bem-sucedidas contra a corrupção, eles geralmente

não tem incentivos para fazê-los pelo fato que eles frequentemente são os que se

beneficiam com um sistema corrupto.

Um fator  importante  é  que  embora  as  práticas  corruptas  tenham

claramente  traços  culturais,  elas  não  deve  ser  vista  como  culturamente

determinadas, como mostra com clareza o exemplo de Hong Kong e Cingapura.

Estes  países  tem  experimentado  um  crescimento  econômico  notável  e  o  pre-

requisito para tanto foi a luta bem-sucedida contra a currupção, iniciada na década

de 1970.

O texto de Bo Rothstein foi publicado em 2007 e levando em conta

os  dados  da  época,  que  não  diferem  significativamente  dos  atuais,  segundo  a

Transparência Internacional, a Cingapura dividia o 5º lugar com a Suécia, enquanto

Hong Kong ficou em 14º, entre os países menos corruptos do mundo. 

Por outro lado, países vizinhos, com a mesma esfera cultural são

consideravelmente mais corruptos: a China ocupava o 59º lugar, a Indonésia vizinha

da Cingapura ao sul, ficou em 96º lugar e Malásia, ao norte, ficou em 33º lugar,

todos na mesma lista.

Pode-se concluir, a partir dessa comparação entre países vizinhos,
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que  a  extensão  da  corrupção  não  é  determinada  necessariamente  pela  cultural

(Hodess, Banfield e Wolfe, 2001).

Bo  Rothstein  ensina  ainda  que  ao  invés  de  estudar  apenas  os

países  severa  ou  medianamente  corruptos,  deve-se  estudar  porque  os  países

escandinavos diminuíram seus índices de corrupção. 

Ao contrário do que se pensa, a Suécia no início do Século XIX era

clientelista e corrompido    (Rothstein 1998).    Provavelmente não ao nível de alguns

países africanos ou dos Balcâs.  Uma boa estimativa  seria  como a  Romênia  ou

Hungria.

Assim, no início do Século XIX, na função pública sueca era comum

que um mesmo funcionários ocupasse até 6 (seis) posições em tempo integral. Os

contatos pessoais com a Corte Real era mais importante do que leis impessoais. A

obediência a lei era vista como algo mais ou menos voluntário.

Entretanto, na segunda metado século XIX, a Suécia implementou

mudanças  importantes  no  sistema  escolar,  liberdade  de  impressa,  aboliu  as

corporações, revisou o sistema salarial na função pública. 

Ou seja, este período pode ser caracterizado como uma mudança

"BIG BANG". Quase todas as principais instituições políticas, sociais e econômicas

foram alterados durante um período relativamente curto de tempo. Onde quer que o

indivíduo olhasse, ele veria que a mudança principal estava acontecendo. Isso faria

com que o agente reconsiderasse completamente "como jogar" e "o que esperar".

O cientista político sueco sugere que   mudanças institucionais dessa  

magnitude só podem ocorrer se um país enfrentar uma grande ameaça externa ou

se for atingido por grandes mudanças econômicas ou tecnológicas.

VI.

Voltando  ao  exemplo  dos  autos,  por  exemplo,  na  verdade,  o

Procedimento Preparatório nº 001//2017 – 1ª PJLP narrado na inicial teve origem na

Ação  Cautelar  nº  401-27.2016.6.10.0074,  que  tramitou  no  Cartório  da  74ª  Zona

Eleitoral.
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Neste  último  procedimento,  verificaram-se  movimentações

financeiras irregulares nas contas dos Municípios de Lago da Pedra, Lago do Junco,

Lago do Rodrigues e Lagoa Grande. Assim, com o fim de tutelar a normalidade,

igualdade de disputa  e  a  legitimidade das eleições contra  a  influência  do  poder

econômico e/ou político (art. 14, § 9º da CF), tomou-se algumas medidas. 

Entretanto, passado mais de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses do

fato, têm-se notícia tão somente do presente procedimento, apesar do fato ter sido

de conhecimento do Ministérios Públicos Estadual e Eleitoral e da Polícia Federal.

Em quantos rincões de nosso País continental não existem desvios

milionários  de  verbas  públicas  e  nada  é  feito  pelas  autoridades  competentes  e

complacentes?

No Estado do Maranhão por exemplo há 02 (dois) Laboratórios de

Lavagem de Dinheiro – um da Polícia Civil e outro do Ministério Público.

A participação efetiva do Sistema Penal dos Estados (Polícia Civil,

Ministério  Público  e  Poder  Judiciário),  é  imprescindível no  real  combate  à

corrupção.

Explica-se. Maquiavel32 ensina, em O Príncipe, que os  reinos são

governados de duas maneiras.  Na primeira, o príncipe administra o reino e seus

ministros o ajudam, como auxiliares, mas subordinados ao príncipe, como o exemplo

da  T  urquia  ).  Na segunda, o príncipe divide autoridade com os barões, os quais

mantém sua posição, não pelo favor do príncipe, mas por sua própria linhagem,

como ocorria na França).

Destarte, para invadir  a Turquia se enfrentaria um exército unido e

organizado. Contudo, uma vez conquistado o país e aniquilada a família do príncipe,

desapareceria todo o perigo e facilmente se manteria a conquista, já que ninguém

tem mais prestígio com o povo.

Por outro lado, o domínio da França é mais fácil invadi-lo mediante

aliança  com  algum  barão  descontente.  Mais  tarde,  contudo,  haverá  grande

dificuldade de conservar os domínios,  pois sempre haverá novas ameaças, já

32 Ibidem, p. 31/32.
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que os barões estarão sempre dispostos a liderar novas revoluções.

A cruzada contra a corrupção no Brasil é uma guerra contra um

reino como  a  França,  com  muitos  barões,  coronéis  e  caudilhos.  Não  será

suficiente lutar contra corrupção tão somente em Brasília ou em Curitiba.

VII.

Assim, talvez a Polícia Civil, como polícia judiciária que é, devesse

intensificar esforços em investigar desvios em verbas recebidas pelos municípios de

nosso Estado.

Talvez  os  Ministérios  Públicos  Estaduais  devessem  adotar  como

prática o ingresso de ações como a presente, com a instauração de inquérito civis

para  examinar  o  manejo  do  dinheiro  público  (e  ao  final  verificariam   a  melhor

subsunção aos tipos de improbidade administrativa – atos de enriquecimento ilícito,

prejuízo ao erário ou atentam aos princípios da Administração Pública).

Talvez os  Magistrados devessem acatar  com mais  assiduidade o

pedido do   Parquet   e determinar a quebra do sigilo  33   da contas públicas e requisitar  

os dados no leiaute de informações descrito  na Carta-Circular  nº  3.454/2010 do

Banco Central.

Talvez a Polícia Judiciária, o Ministério Público, o Poder Judiciário

devessem priorizar a tramitação dos processos que tratem de crimes de lesa-pátria,

como os crimes de peculato,  lavagem de dinheiro,  formação de quadrilha,  entre

outros.

Talvez a ação de improbidade por evolução patrimonial incompatível

com os rendimentos do agente, tal qual como sustenta o Ministério Público no caso

do ex-prefeito de São José de Ribamar  34  ,  deve-se ser manejada com muito mais  

frequência. 

Afinal,  não  se  deve  olvidar  nunca  as  palavras  do  Padre  Antônio

33 Pois apesar do STF há muito  decidir  que não há sigilo das contas públicas,  ainda há grande
dificuldade de acesso aos dados necessários.
34 https://mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/14170-sao-jose-de-ribamar-ex-prefeito-e-
esposa-sao-acionados-por-improbidade-administrativa, acessado em 17.04.2019.
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Vieira,  no Sermão do Bom Ladrão: “Reis e príncipes mal servidos, se quereis

salvar a alma e recuperar a fazenda, introduzi,  sem exceção de pessoas, as

restituições de frei Teodorico.    SAIBA-SE COM QUE ENTROU CADA UM, O DE  

MAIS TORNE PARA DONDE SAIU, E SALVEM-SE TODOS  .”  

Diante das ponderações acima, o Brasil tem duas perspectivas, ou

aproveita o boom da Lava Jato e segue a mesma trilha de países com a Suécia,

Hong Kong e Cingapura, promovendo mudanças anticorrupção do tipo Bing Bang.

Ou no sentido  inverso,  segue o  caminho da Itália,  País  em que,

mesmo depois da Operação Mãos Limpas, pouca coisa mudou na forma como se

lidam com a corrupção. Lá atualmente os índices de corrução e de desconfiança nos

políticos continuam o mesmo, como ensina Rodrigo Chemim.35

Assim,  até  que  cheguemos  a  praticar  com  alguma  frequência  o

conselho do Padre Vieira ou façamos a opção das perspectivas acima, parece convir

seguir rezando trecho da Oração “Súplicas Ardentes aos Santos Anjos”:

Anjos poderosos e nossos irmãos santos que servis diante do trono
de Deus: Vinde em nosso auxílio.

Defendei-nos de nós próprios,  da nossa covardia e  tibieza, do
nosso egoísmo e ambição, da nossa inveja e falta de confiança,
da  nossa  avidez  na  busca  de  abundância,  bem-estar e  estima
pública.

Desatai em nós as algemas do pecado e do  apego às coisas
terrenas. Tirai  dos  nossos  olhos  as  vendas  que  nós  lhes
pusemos e que nos impedem de ver as necessidades do nosso
próximo e a miséria do nosso ambiente, porque nos fechamos
numa mórbida complacência de nós mesmos.

Que  os  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  efetivamente  sejam

investigados, processados e julgados. Oxalá isso mude o Brasil!

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,  JULGO

PROCEDENTE a pretensão condenatória deduzida na inicial e, por consequência,

35 Mãos Limpas e Lava Jato: a corrupção se olha no espelho. Porto Alegre: CDG, 2017, p. 249.
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CONDENO o requerido, OSMAR FONSECA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de

Lago do Junco/MA, por violação aos tipos previstos no art. 11, incisos II e IV da Lei

Federal nº 8.429/92.

Outrossim,  considerando  a  extensão  do  dano  causado  à

coletividade, a gradação da improbidade praticada, bem como as demais diretrizes

normativas insculpidas no artigo 12, inciso III e parágrafo único da Lei 8.429/1992,

APLICO AO REQUERIDO AS SEGUINTES PENAS: 

1) perda da função pública;

2) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos;

3) pagamento  de  multa  civil  de  100  (cem)  vezes  o  valor  da

remuneração percebida pelo agente;

4) 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 03 (três) anos.

Deixo de condenar ao ressarcimento integral do dano, já que, no

caso  dos  autos,  não  se  assentou  efetivamente  por  este,  pois  os  peritos  não

concluíram peremptoriamente acerca do destino final dos valores por ele glosados. 

Naturalmente,  fica  franqueado ao Ministério  Público  a  adoção de

medidas necessárias este fim.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

a) A multa civil deverá ser revertida em favor dos cofres do Município

de Lago do Junco/MA, nos termos do que preceitua o art. 18 da Lei nº. 8.429/9236.

b) Intimem - se o Ministério Público Estadual e o Município de Lago
36 PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  PENA
DE MULTA. DESTINAÇÃO. ENTE PREJUDICADO. ARTIGOS 12 E 18 DA LEI 8.429/92. 1. A multa
fixada  na  sentença  condenatória  por  ato  de  improbidade  deve  ser  revertida  ao  ente
prejudicado pelo ato ímprobo. Exegese dos artigos   12   e   18   da Lei    8.429  /92.   2. "O produto da
multa civil deve ser destinado à pessoa jurídica que sofreu a lesão patrimonial. Não havendo
adimplemento espontâneo por parte do ímprobo,  deverá a pessoa interessada promover a
liquidação da sentença e o cumprimento do julgado, na forma das novas regras processuais."
(FILHO,  José  Dos  Santos  Carvalho.  Manual  de  Direito  Administrativo.  Lúmen  Júris  Editora,  16ª
edição, p.901). 3. Deve ser deferido pedido de intimação da pessoa jurídica lesada para promover a
execução da multa, já que dela é o beneficiário direto, como destinatário. 4. Agravo de instrumento
provido. (TRF1 – Terceira Turma. Agravo de Instrumento: AG 12063 AM 0012063-43.2010.4.01.0000.
Relator: Dês. Federal Carlos Olavo. Julgamento: 26/10/2010.

Marcelo Santana Farias
Juiz de Direito

Rua Adonias Hilário Sales Neto, nº 177-A, Centro, Lago da Pedra – MA. CEP 65.715.000
Telefone/ Fax: (99) 3644 1381. E-mail: vara1_lped@tjma.jus.br

74

mailto:vara1_lped@tjma.jus.br
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92


PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
1ª VARA DA COMARCA DE LAGO DA PEDRA

Processo nº 900-17.2017.8.10.0039

do Junco/Ma, a fim de que tomem conhecimento da presente sentença.

c) Condeno o Réu ainda ao pagamento das custas processuais.

d)  Após  o  trânsito  em julgado da  sentença,  oficie-se  aos  órgãos

estatais,  remetendo-lhes  cópia  dessa  decisão,  para  os  fins  de  direito  e,

especialmente,  para as anotações,  nos registros respectivos,  da proibição acima

determinada, como ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MA e ao Cartório da 74ª

Zona  Eleitoral,  acerca  da  suspensão  dos  direitos  políticos  pelo  prazo

epigrafado, nos termos do art. 15, V, e art. 37, § 4º, da Constituição Federal e

art. 71, inciso II, do Código Eleitoral.

Com o trânsito em julgado, inclua-se a presente condenação no

Cadastro do CNJ de condenados por atos de improbidade (Resolução nº 44 de

20 de novembro de 2007).

Publique-se  a  presente  sentença  no  Diário  de  Justiça

Eletrônico. 

Registre-se. Intimem-se as partes, via DJE.

Após o trânsito  em julgado,  arquivem-se os  autos,  com baixa  na

distribuição.

Cumpra-se.

Lago da Pedra/MA, 26 de Abril de 2019.

Juiz Marcelo Santana Farias
Titular da 1ª Vara da Comarca de Lago da Pedra
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