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SENTENÇA

Processo:
Controle:

0005644-14.2005.8.26.0659
Ordem nº  2005/000274
Crime Contra A Administração Em Geral(arts.312 A337,cp) -  

Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo

Réu: Marcos Ferreira Leite e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Euzy Lopes Feijó Liberatti

Vistos.

MILTON ÁLVARO SERAFIM, MARCOS FERREIRA LEITE, 

ALEXANDRE RICARDO TASCA e NAIR DE SOUZA MELLO foram denunciados, os 

primeiros, por incursos no art. 288 e, por dez vezes, no art. 316, c.c. arts. 327, § 

2º e 69, todos do Código Penal, e a última, por incursa no art. 288 e, por três 

vezes, no art. 316, c.c. artigos 29 e 69, todos do Código Penal, visto que, no 

período entre 1997 e 2004, em que o acusado Milton Álvaro Serafim era prefeito 

e nomeou os réus Marcos Ferreira Leite e Alexandre Ricardo Tasca para os cargos 

de  secretário de obras e de administração, respectivamente, agindo com unidade 

de desígnios e propósitos, associaram-se para a prática de crimes, notadamente 

contra a administração pública, exigindo, os três primeiros, reiteradamente, para 

si e para outrem, direta ou indiretamente, em razão da função pública por eles 

exercida, vantagem indevida, concorrendo, a ré Nair de Souza Mello, de qualquer 

modo, com os demais acusados, unindo-se, todos, com o propósito de exigir, das 

pessoas interessadas em implantar loteamentos no município, vantagens 

econômicas espúrias, como condição para a aprovação dos projetos na prefeitura 

municipal de Vinhedo.

A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2005 (fls. 

2280/2286  12º volume).

Os réus apresentaram defesa prévia, às fls. 2395/2417 e 3087 

(autos desmembrados).

 Interrogatórios, às fls. 2709/2720 (Milton), 2721/2729 

(Alexandre), 2730/2738 (Marcos) e fls. 3101/3112 (autos 274A/2005, Nair).

Oitiva das testemunhas arroladas na denúncia às fls. 

3125/3136vº, e as alistadas nas defesas prévias às fls. 3300/3317, 3434/3436, 
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3451, 3515/3516 e fls. 3143, 3163/3165, 3181/3185 e 3206/3208 dos autos 

desmembrados.

Na fase do art. 499 do CPP, o Ministério Público nada requereu 

(fls. 3596), ao passo que a Defesa apresentou seus pedidos às fls. 3598/3604).

As testemunhas referidas foram ouvidas (fls. 4773/4774, 

4775/4777). 

Reinterrogatório dos réus, às fls. 4558/4571 (Milton), 4572/4559 

(Marcos), 4603/4614 (Alexandre) e fls. 3322 (desmembrados, Nair).

Alegações finais pelo Ministério Público às fls. 3800/3846 e 

4624/4655, e fls. 3270/3289 (desmembrados), pelos réus Milton, às fls. 

4085/4233, 4883/4914 e 4498/5146, Marcos, às fls. 4246/4342 e 5176/5225, 

Alexandre, às fls. 4409/4496 e 5387/5445 e Nair, às fls. 3292/3309 

(desmembrados).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

As preliminares alegadas pelos réus não têm fundamento.

1. Do poder de investigação do Ministério Público

Muito já se discutiu sobre a possibilidade do Ministério Público 

realizar a investigação criminal, sendo que não seria lógico e nem razoável que 

fosse o titular da ação penal e não pudesse investigar.

Se para o oferecimento de denúncia é necessária a formação da 

opinio delicti, nada mais óbvio que o membro do Ministério Público possa efetuar 

as diligências e investigações que entender necessárias.

Além disto, a Magna Carta não prevê a exclusividade da polícia 

judiciária para a realização da investigação criminal.

Deve ser lembrado que tamanha foi a celeuma sobre  a 

investigação criminal realizada pelo Ministério Público que foi apresentada 

Proposta de Emenda Constitucional 37/2011, que vedava tal possibilidade. 

Contudo, no dia 25 de junho de 2013, ela foi rejeitada pelo plenário da Câmara 

dos Deputados, com por 430 votos contrários e 9 favoráveis, além de duas 

abstenções.

http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2013/06/pec-37-e-rejeitada-pela-camara-dos-deputados
http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2013/06/pec-37-e-rejeitada-pela-camara-dos-deputados
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Ademais, tal questão já está superada diante do recente julgado 

pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em análise de caso de repercussão 

geral:

Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Constitucional. 

Separação dos poderes. Penal e processual penal. Poderes de investigação do Ministério 

Público. 2. Questão de ordem arguida pelo réu, ora recorrente. Adiamento do julgamento 

para colheita de parecer do Procurador-Geral da República. Substituição do parecer por 

sustentação oral, com a concordância do Ministério Público. Indeferimento. Maioria. 3. 

Questão de ordem levantada pelo Procurador-Geral da República. Possibilidade de o 

Ministério Público de estado-membro promover sustentação oral no Supremo. O 

Procurador-Geral da República não dispõe de poder de ingerência na esfera orgânica do 

Parquet estadual, pois lhe incumbe, unicamente, por expressa definição constitucional 

(art. 128, § 1º), a Chefia do Ministério Público da União. O Ministério Público de estado-

membro não está vinculado, nem subordinado, no plano processual, administrativo e/ou 

institucional, à Chefia do Ministério Público da União, o que lhe confere ampla 

possibilidade de postular, autonomamente, perante o Supremo Tribunal Federal, em 

recursos e processos nos quais o próprio Ministério Público estadual seja um dos sujeitos 

da relação processual. Questão de ordem resolvida no sentido de assegurar ao Ministério 

Público estadual a prerrogativa de sustentar suas razões da tribuna. Maioria. 4. Questão 

constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação do Ministério Público. Os 

artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição 

Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os 

poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim 

sumulada: “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade 

própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os 

direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob 

investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva 

constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham 

investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos 

I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade  sempre presente no Estado 

democrático de Direito  do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente 

documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”. 

Maioria. 5. Caso concreto. Crime de responsabilidade de prefeito. Deixar de cumprir 

ordem judicial (art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67). Procedimento instaurado 

pelo Ministério Público a partir de documentos oriundos de autos de processo judicial e de 
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precatório, para colher informações do próprio suspeito, eventualmente hábeis a justificar 

e legitimar o fato imputado. Ausência de vício. Negado provimento ao recurso 

extraordinário. Maioria. (RE 593727, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 

08-09-2015)

2. Da usurpação da competência do Tribunal de Justiça 

pelo Ministério Público

Equivocada a alegação de usurpação da competência do Tribunal 

de Justiça pelo Ministério Público, por ter iniciado a investigação contra o prefeito, 

que detinha foro privilegiado por prerrogativa de função, pois a portaria inaugural 

do procedimento administrativo criminal é de 20 de junho de 2005, quando o réu 

Milton já não era mais prefeito, e a documentação que a instruiu foi extraída dos 

autos de inquérito civil nº 01/05, em que figurava como investigado.

Extrai-se, portanto, que durante a instrução do inquérito civil 

instaurado para apurar a ocorrência de improbidade administrativa, surgiram 

fatos que caracterizam crimes, pelo que foi instaurado procedimento 

investigatório criminal.

Ora, o foro privilegiado a que se refere a Defesa é a criminal, pois 

a civil é comum.

Assim, detinha, o Promotor de Justiça, com atribuição na área de 

defesa do patrimônio público, o poder-dever de instaurar inquérito civil para 

apuração das ilegalidades que lhe chegaram ao conhecimento.

3. Da nulidade do processo em função dos loteadores 

figurarem como vítimas e testemunhas posto que também 

teriam cometidos crimes que não foram objeto de denúncia 

por parte do Ministério Público.

O fato de os loteadores figurarem como vítimas e, eventualmente, 

terem praticado crimes, que não foram objeto de denúncia, não tendo sido 

formalmente acusados da prática de qualquer ilícito, não conduz, ao contrário do 

que alega a Defesa, a qualquer nulidade, tanto mais no que se refere a 
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inquirições quanto à eventual prática, pelos empreendedores, de sonegação fiscal 

ou não manutenção de contabilidade regular, o que, ainda que apurado fosse, 

seria tangencial e impertinente à verificação dos delitos que se atribuem aos 

acusados.

Além do mais, alegar que os próprios loteadores poderiam ter se 

beneficiado de um 'ajuste pouco ortodoxo' somente reforça o convencimento da 

pratica delituosa pelos réus, tendo, a alegação, efeito diverso do que pretende a 

Defesa. 

Ceder à exigência dos funcionários públicos, seja para aprovação 

de loteamento irregular (o que, caso houvesse elementos neste sentido, somente 

tornaria mais condenável a conduta dos acusados), seja para aprovação de 

loteamento regular, entregando-lhes a vantagem indevida é, na verdade, 

exaurimento do crime, que já se consumou com a exigência da vantagem 

indevida, o que não alteraria, portanto, a configuração do delito. 

De todo o modo, como já decidido, em inúmeras oportunidades, 

no longo transcurso desta ação penal, será atribuído aos depoimentos o valor que 

merecerem, em análise com as demais provas carreadas aos autos.

4. Da nulidade processual, em virtude de alegado 

cerceamento do direito de defesa, ao ser indeferida 

diligência requerida na defesa prévia, qual seja, a 

realização de perícia contábil

Como é sabido, a prova é dirigida ao juiz, para que este profira 

sua decisão.

Assim, o indeferimento de prova que se reputa desnecessária e 

impertinente, evidenciada a mera protelação do feito, por ter o claro propósito de 

retirar o foco do que é o objeto da ação penal, não se mostra ofensiva ao direito 

de defesa.

Além do mais, como se observa no r. despacho de fs. 3066/3061, 

foi decretada a quebra o sigilo fiscal dos réus, os quais acabaram por trazer aos 

autos perícia contábil por eles contratada, a qual foi juntada a fls. fls. 3238/3255.

A isto, some-se o fato de que, no decurso da instrução processual, 
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alguns dos empreendedores ouvidos relataram que a contabilidade dos lotes 

repassados aos réus era feita com base no valor declarado nos contratos com 

eles celebrados, e que a entrada do dinheiro correspondente ao pagamento dos 

lotes era fictícia, de tal sorte que a perícia em nada acrescentaria ao acervo 

probatório.

5. Da nulidade processual em razão do indeferimento das 

diligências requeridas na fase do art. 499 do CPP

Foram indeferidas mais de uma vez a realização de diligências 

requeridas pela defesa dos réus, posto que se entendeu que eram meramente 

procrastinatórias, e contra tais decisões não há notícias de que houve a 

interposição de correição parcial, o que significa que houve aceitação da 

decisão que indeferiu tais pedidos.

Ademais, as diligências poderiam ter sido realizadas, já por 

ocasião do início da ação penal, sem a intervenção do Poder Judiciário, 

bastando aos réus trazerem, aos autos, os documentos que reputavam 

necessários para comprovarem suas alegações, mormente aqueles que são 

expedidos pela municipalidade, bem como os de cópias de processos cíveis que 

não tramita(ra)m em segredo de justiça.

Ressalte-se que, como a prova é dirigida ao juiz, pode este 

indeferir aquelas que julgar impertinentes, desde que o faça 

fundamentadamente, tal como ocorreu no caso dos autos, pois “Este STJ possui 

entendimento pacífico no sentido de que "o deferimento de diligências é ato que 

se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com 

opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou 

desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução", (RMS 31.577/SP, Rel. 

Min. ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), 

QUINTA TURMA, DJe 18/05/2011) assim como ocorreu no caso em tela.” (AgRg 

no AREsp 256.650/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, julgado em 11/03/2014, DJE 26/03/2014).

6. Da alegada impossibilidade de utilização dos laudos de 
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degravação de conversa telefônica gravada 

clandestinamente por um dos interlocutores

Como informado nos autos pela testemunha Alexandre Ignácio 

Leonor, em razão das pressões que sofria, ele decidiu gravar as conversas que 

mantinha com os réus, acabando por entregar ao Ministério Público o material 

produzido.

A proteção legal, a que se refere a Lei nº 9.296/1996, diz respeito 

à interceptação telefônica, o que não é o caso dos autos.

Além do mais, o direito de proteção à privacidade não pode ser 

escudo para esconder práticas ilícitas.

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

OPERAÇÃO "URAGANO". CORRUPÇÃO ATIVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. CAPTAÇÃO DE 

ÁUDIO E IMAGEM REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. DESCONHECIMENTO DO 

OUTRO (ORA PACIENTE). CONVERSA GRAVADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. LICITUDE 

DA PROVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da 

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas 

corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar 

a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for 

flagrante, hipótese em que se concede habeas corpus de ofício.

2. O acórdão hostilizado encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a gravação ambiental realizada por um dos 

interlocutores, sem o consentimento do outro, é lícita, ainda que obtida sem autorização 

judicial, podendo ser validamente utilizada como elemento de prova, uma vez que a 

proteção conferida pela Lei n. 9.296/1996 se restringe às interceptações de comunicações 

telefônicas.

3.  No caso, a gravação ambiental ocorreu no domicílio do paciente, com o conhecimento 

de um dos interlocutores  ex-secretário de governo que agiu na condição de informante e 

colaborador , sendo realizada com a devida autorização judicial. Na ocasião, o acusado 

convidou o servidor público municipal a entrar e permanecer na sua residência, não 

restando evidenciado na hipótese o caráter secreto da conversa captada, tampouco a 

obrigação jurídica de sigilo.

4. As garantias previstas no art. 5º, XII, da Constituição Federal têm por objetivo 

preservar a dignidade da pessoa humana e o direito à intimidade da vida privada. Tal 
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restrição, contudo, não deve prevalecer sobre o interesse público, tendo em vista que as 

garantias constitucionais não podem servir para proteger atividades ilícitas ou criminosas, 

sob pena de inversão de valores jurídicos.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 222.818/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJE 25/11/2014)

O Colendo Supremo Tribunal Federal, em decisão com 

repercussão geral já decidiu pela validade da interceptação ambiental feita sem o 

conhecimento de um dos envolvidos:

AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem 

conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral 

reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É 

lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem 

conhecimento do outro. (RE 583937 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 

19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJE-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 

18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01741 RTJ VOL-00220- PP-00589 RJSP v. 58, n. 

393, 2010, p. 181-194 )

7. Do vício na instauração da apuração, visto que baseada 

em "denúncia" anônima

Como já exposto anteriormente, em decorrência de investigação 

instaurada na seara civil para apurar eventual ato de improbidade administrativa, 

vieram elementos que indicavam a prática de ilícitos penais.

Assim, a partir destas informações é que houve a instauração do 

procedimento investigatório criminal.

Quanto à notícia anônima, como se pode observar no termo de 

fls. 30, já havia apurações levadas a efeito pela Promotoria da Habitação e 

Urbanismo, sendo que a notícia informal levada ao conhecimento do Ministério 

Público somente reforçava o que já era investigado, de tal sorte que referida 

"denúncia" não foi o fato que desencadeou, mas auxiliou para a tomada da 

decisão para a instauração do inquérito civil, a partir do qual foram coletados 

elementos, e estes é que serviram para a instauração do procedimento 

administrativo criminal.
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8. Da ausência e observação do rito processual adequado, 

por se tratar de funcionários públicos para efeitos penais

Como já apontado, a denúncia foi recebida em 22 de novembro de 

2005 (fls. 2280/222286  12º volume), quando os acusados não ocupavam 

qualquer cargo público, pelo que não era mesmo o caso de ser aplicado o rito do 

art. 514 do CPP à ação penal.

9. Da nulidade processual pela negação da apresentação da 

defesa preliminar, como assegura o art. 396 do CPP, de 

acordo com a nova lei processual

A alteração havida no Código de Processo Penal se deu após a 

instauração da presente ação penal, quando os réus já haviam sido citados e 

interrogados, bem como já haviam apresentado suas defesas prévias, razão pela 

qual não era o caso de ser concedido novo prazo para apresentação da defesa 

preliminar.

Como é sabido, tratando-se de lei processual, esta é aplicável de 

imediato, validados os atos anteriormente praticados, como prevê o art. 2º do 

CPP, o qual dispõe que “a lei processual penal aplica-se desde logo, sem prejuízo 

da validade dos atos realizados sob a urgência da lei anterior”.

Assim, não há aplicação retroativa da lei processual, e já 

assegurado, mesmo na vigência da lei revogada, o exercício do direito de defesa.

10. Das dúvidas sobre a perícia diante das fitas cassetes 

utilizadas

Como se pode observar nos autos, após a apresentação do 

material, pelo Ministério Público, através do r. despacho de fls. 2428, foi 

determinada a realização de perícia para a degravação da fita e da mídia 

apresentada, bem como foi determinado ao perito que mantivesse íntegros o CD 
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e fita originais desentranhados, realizando seus trabalhos em cópia que deveria 

providenciar, o que de fato ocorreu, como informado a fls. fls. 3526/3993. Daí a 

divergência ressaltada pela douta Defesa, mas que não contém qualquer vício a 

ser reconhecido.

Ademais, o perito Ricardo Molina esclareceu as dúvidas lançadas 

pela defesa (fls. 3141/3145).

11. Da inépcia da denúncia pela falta de descrição das 

elementares do crime de formação de quadrilha e da 

participação do acusado em cada uma das supostas 

concussões, o que impossibilitou o exercício da ampla 

defesa

A denúncia oferecida atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois 

descreve, de forma pormenorizada, todas as condutas atribuídas aos réus, com a 

subsunção às elementares dos delitos que lhe são imputados, de sorte que não 

se verifica qualquer inépcia.

Em contrapartida, não trouxe a defesa qualquer indicação do 

prejuízo que teria havido em decorrência das nulidades apontadas, limitando-se à 

discussão sobre a forma e não quanto ao conteúdo.

 

E, como é sabido, a nulidade de determinado ato processual, 

independentemente de sua natureza  se absoluta ou relativa  apenas será 

declarada se dela decorrer prejuízo às partes, em razão do princípio do pas 

nullité sans grief. Assim entende o próprio Supremo Tribunal Federal, no 

sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a 

demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, 

independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de 

nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por 

mera presunção” (HC nº 107.769/PR  Relatora Ministra Carmén Lúcia) (vide 
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Informativo nº 427).

Desta forma, o que se tem é que a denúncia permitiu aos réus o 

exercício de ampla defesa, tal como fizeram à exaustão, evidenciando 

perfeita compreensão do que lhes era imputado.

Afastadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A materialidade está comprovada através dos documentos de fls. 

67/74, 98/103, 104/111, 137/140, 149/152, 167/180, 198/202, 1264/1277, 

1279/1293, 1304/1318, 1319/1332, 1346/1360, 1373/1387, 1389/1403, 

1446/1456, 1457/1466, 1467/1477, 1406/1415, 1416/1425, 1426/1437, 1491, 

1498/1500, 1513/1505, 1506/1508, 1509/1511, 1516/1517. 

Já a autoria emerge dos documentos acostados aos autos, bem 

como da prova oral produzida em juízo, sendo de se apontar que nada foi oposto 

pelos réus contra as pessoas que foram ouvidas.

Assim, Rodolpho Salvador Júnior (fls. 3125 e 3163/3165 dos 

desmembrados) contou que é representante da Mamoré Empreendimentos 

Imobiliários e se associou à família Trevisan para a implantação do loteamento 

"Terras de Vinhedo". 

O Sr. Antônio Trevisan apresentou a advogada Nair como a 

pessoa mais indicada para intervir, de modo a facilitar a aprovação do loteamento 

perante órgão públicos, sendo condição necessária para sua efetivação. 

Não tratou com os demais réus e nem a ré Nair se apresentou 

como intermediária de outras pessoas. Concretizaram o negócio em 1998. 

Nair lhes exigiu 12 lotes, que seriam necessários à 

aprovação do loteamento e também incluiriam seus honorários, tendo 

sido atendida nesta exigência. Mais adiante, afirma que a ré Nair disse que os 

12 lotes se prestariam a pagar seus honorários e em pagamento de funcionários 

da prefeitura, sem mencionar nomes, e que se não a atendessem nesta 

exigência, o loteamento não seria aprovado. 

Os lotes foram transmitidos, não sabe para quem, pela família 
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Trevisan. Os 12 lotes saíram do total que caberia à Mamoré como remuneração 

pelos serviços prestados, sendo que o Sr. Trevisan não quis dividir o ônus 

decorrente da exigência da ré Nair. 

Recebeu da ré expressa referência ao número das 

unidades compreendidas naqueles 12 lotes, sendo que cada um tinha 600 

metros quadrados e o valor de R$ 120,00 o metro quadrado.

Inicialmente, havia combinado com os Trevisan que caberia 50% 

para cada uma das partes, mas a proporção da Mamoré se reduziu a 43%, uma 

vez que teve que arcar com os lotes exigidos pela ré e para vencer a resistência 

de membros da família Trevisan ao loteamento. 

Era de conhecimento público, na época, que o município de 

Vinhedo estava na iminência de aprovar lei que proibiria novos loteamentos, pelo 

prazo de 10 anos, razão pela qual o loteamento teria que ser aprovado 

rapidamente. 

Não havia problemas com o projeto, quando feita a 

exigência pela ré, mas resolveu aceitá-la para evitar riscos, já que os lotes já o 

loteamento já estavam em estágio avançado de implantação.  Esclareceu, por 

fim, que os lotes eram de 600m² e que o metro quadrado era vendido a R$ 

120,00. 

Alexandre Ignácio Leonor (fls. 3126/3127) apontou que realizou 

vários empreendimentos, o Terras de São Francisco, Residencial Joana e 

Residencial São Miguel, sendo que em todos eles teve que entregar lotes para 

que fossem aprovados os projetos pela prefeitura. Afirmou que entregou 

cerca de vinte ou trinta lotes para os réus Milton e Marcos, sendo que 

alguns foram passados em nome de terceiros, "a mando do réu Marcos". 

Sempre ficou muito claro, dito pelo réu Marcos, que se os lotes não 

fossem entregues, os empreendimentos não seriam aprovados pela 

prefeitura. 

Quando demorava para entregar os lotes, o réu Marcos observava 

que os atos de aprovação poderiam ser revistos, perdurando a exigência indevida 

para manutenção da aprovação, embaraçando também a emissão de certidões ou 

protelando atos, com "fiscalização mais intensa", embora sempre tenha 
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providenciado todo o necessário, com rigor, à aprovação de seus 

empreendimentos, perante todos os órgãos.

Manteve um contato com o réu Milton, quando foi efetuar a 

transferência graciosa para ele de lotes do empreendimento “Terras de São 

Francisco”, pela aprovação do projeto.

Esclareceu que em sua contabilidade constava como 

entrada o valor em seu caixa, quando isto, na verdade, não ocorria, 

tendo o réu Marcos lhe dito que “um bom contador resolveria isso”.

Quando a investigação do Ministério Público começou, passou a 

sofrer muita pressão por parte dos réus Milton e Marcos, que diziam que ele 

também iria ter problemas, porque passaria a ser o 'corruptor'. Houve várias 

reuniões e, não mais aguentando, resolveu gravar as conversas, uma mantida 

com o réu Marcos e outra, em que também participou o acusado Milton, sendo 

que nesta este lhe deu várias opções para “equacionar o problema”, e em uma 

delas sugeriu lhe entregar uma lanchonete.

Milton, nessa reunião, entregou-lhe os carnês do IPTU que 

estavam em seu poder, bem como os comprovantes de pagamento do 

condomínio dos lotes que estavam seu nome, os quais eram 

encaminhados para o endereço residencial dele, dizendo que lhe 

devolveria os lotes. No dia seguinte, levou os distratos até seu 

escritório, quando, então, Milton lhe exigiu a quantia de R$ 150.000,00. 

Como não concordou, os distratos não foram assinados.

Em uma das conversas que gravou, recebeu do réu Marcos 

orientação de como deveria depor a respeito dos fatos no Ministério Público, 

asseverando que iriam bater na MDR e que a resposta seria a de que pagou.

Informou que foram feitos contatos e escrituras dos lotes 

entregues a empresa MDR, tal como era indicado pelo réu Marcos.

Ao buscar uma certidão de entrega e conclusão do 

loteamento “Terras de São Francisco II”, o réu Marcos lhe exigiu que 

entregasse mais um lote, além dos que já haviam sido entregues, o lote I a 

quadra 8, acabando por lhe dar um com topografia desfavorável, que tentou 

vender pelo corretor Antônio Pereira Neto, mas não conseguiu. O réu, então, 
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pediu a permuta do lote, "pois o mundo era pequeno e dava voltas", mas acabou 

por não atender.

Explicou que o acusado Marcos ia até o local e escolhia os lotes 

que deveriam ser entregues para a aprovação dos empreendimentos, com 

exceção do lote a que se referiu antes, de topografia desfavorável, após o que 

indicava o nome para quem deveria ser efetuada a transferência, bem como o 

valor fictício de cada transação, já que, em momento algum, recebeu qualquer 

quantia em pagamento. Também nunca teve qualquer outra vantagem, com a 

entrega dos lotes aos réus, senão a própria aprovação do loteamento na 

prefeitura.

A exigência de entrega de lotes nos empreendimentos 

iniciou-se em 1999 e prosseguiu até 2004.

Os lotes que haviam sido entregues há mais tempo eram objeto 

de cessão de direitos realizada pelos réus a terceiros, participando do ato sua 

empresa, como interveniente; em outras ocasiões, era feito contrato diretamente 

entre a empresa loteadora e as pessoas indicadas pelos réus.

Trouxe, a vítima, informações sobre o valor do metro quadrado de 

cada empreendimento realizado, bem como sobre a metragem média dos lotes, 

sendo que alguns lotes eram vendidos pelos valores declarados nos contratos 

feitos com os réus, até para justificar os lotes que eram entregues para eles.

O réu Marcos o avisava de que poderia ter a obra embargada, 

caso não cumprisse as exigências, não sabendo como, nem o fundamento pelo 

qual o faria.

Luiz Eduardo de Oliveira Camargo (fls. 3128) noticiou que 

assumiu um loteamento que estava sendo executado por seu irmão, Pedro Paulo, 

que faleceu. Foi então que o réu Marcos lhe contou sobre uma combinação 

que havia feito com o irmão dele, para a aprovação do loteamento, 

através da qual deveriam ser entregues 5 (cinco) lotes para que fosse 

aprovado o empreendimento, dos quais três seriam para o acusado 

Milton, um para Marcos e outro para Alexandre. Manteve contato com o 

representante da família proprietária da gleba, o qual confirmou a 

negociação feita para a aprovação do loteamento. Marcos foi quem 
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escolheu os lotes e indicou os nomes também dos demais réus para figurarem 

como adquirentes nos contratos. Quando Marcos foi buscar os contratos no 

escritório da vítima, em São Paulo, Alexandre Tasca o acompanhava. 

Informou que o réu Milton lhe telefonou para indicar o nome da 

terceira pessoa para quem pretendia ceder seu lote, envidando os dados desta 

por fax.

Recebeu os lotes de sua empresa pelo valor real, em remuneração 

de seu trabalho e, como pessoa física, passou os imóveis para os réus, afirmando 

que sua contabilidade tinha que ser correta, em especial, porque havia questão 

envolvendo menores na sociedade e um curador efetuava, com frequência, a 

verificação dos livros. Assim, os lotes entregues aos acusados saíram do quinhão 

que cabia à sua empresa, e não do que cabia à família proprietária do terreno.

Não teve nenhuma vantagem econômica com a entrega dos lotes 

aos réus, nem estratégia de marketing, mesmo porque, àquela altura, os lotes já 

estavam todos vendidos.

Ratificou que o réu Marcos lhe disse expressamente que se 

não entregasse os lotes, o loteamento não seria aprovado. Não tomou 

qualquer providência, com relação à exigência indevida, diante do enorme poder 

do prefeito no município, que lhe poderia 'arrumar' problemas a seu 

empreendimento.    

Paulo Celso Penteado Meirelles (fls. 3129) afirmou que, ao realizar 

o loteamento Vila Hípica II, ainda na fase de diretrizes, reuniu-se com os 

acusados Alexandre Tasca e Marcos, os quais exigiram a entrega de três 

lotes para a aprovação do empreendimento, com o que concordou. 

Posteriormente, na etapa que precedia o decreto, eles exigiram que 

fossem entregues outros dois lotes. Asseverou que os réus Milton, Alexandre 

e Marcos foram pessoalmente até o empreendimento escolher os lotes, sendo 

que foram transferidos dois lotes para o Milton, um para Alexandre e outro para 

Marcos, ao passo que o último lote ficou em sociedade entre estes dois últimos 

acusados. 

Os lotes eram transferidos pela importância de R$ 

10.000,00, venda esta fictícia, pois valiam R$ 50.000,00 e nada foi pago 
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pelos adquirentes. Depositou mensalmente o valor dos lotes no caixa de 

sua empresa, para que pudesse constar a entrada do dinheiro em sua 

contabilidade, até atingir o valor total, fazendo retiradas mensais no 

valor correspondente aos depósitos, como pessoa física.

Alegou que qualquer notícia a respeito da exigência 

indevida inviabilizaria o empreendimento, dependendo da assinatura do 

secretário de obras para liberar cada lote, uma vez que havia hipoteca sobre seu 

imóvel. 

Não havia estratégia de marketing na entrega dos lotes aos réus, 

tanto mais porque o próprio réu Alexandre pediu para que a entrega dos 

lotes se mantivesse "no anonimato". 

Sérgio Augusto Páfaro (fls. 3130 e 3143) pretendendo implantar o 

loteamento Recanto dos Paturis, conversou com o réu Marcos, que indicou a 

ré Nair, advogada, como a pessoa que poderia preparar a documentação 

para a aprovação junto à prefeitura e outros órgãos, sendo que, assim, 

teria facilidades para a aprovação do empreendimento; deu-lhe, inclusive, 

o cartão de visitas dela, o que deixa claro a proximidade e a ligação entre os 

réus.  

A ré lhe pediu 11 lotes em pagamento. Embora a ré não 

deixasse explícito, entendeu, pelas conversas que manteve com esta, que se os 

lotes não fossem entregues, o loteamento não seria aprovado. Posteriormente, 

foi passado documento, contrato de venda, transmitindo os lotes para uma 

colega de trabalho de Nair, de nome Alessandra. 

Não obstante ter constado valor de venda dos lotes, nada 

recebeu. O valor que constou não era exatamente o valor de mercado dos lotes, 

por ainda faltarem benfeitorias e não havia valor certo para eles. 

Nair trabalhou com ele em outros empreendimentos, o Jardim 

Florença e o Jardim Trevisan, recebendo em lotes e em dinheiro. 

Depois que o réu Milton Serafim assumiu a prefeitura é que o réu 

Marcos indicou a ré Nair para preparo dos documentos, sendo que, na 

administração anterior, quando começou a trabalhar para a aprovação de outros 

empreendimentos, ninguém indicou quem preparasse a documentação para 
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aprovação. Sempre ouviu que era necessário o pagamento de propina para 

aprovação de loteamentos, não tendo sido diferente na gestão do réu Milton 

Serafim, mas nada sabe dizer com relação a administrações anteriores, porque 

não concluiu empreendimentos naquela época. 

Outros empreendedores, com os quais conversou, também 

disseram ter feito este tipo de pagamento na gestão do réu Serafim. 

Conheceu o engenheiro Fernando Chucri em uma imobiliária em 

Valinhos e lá se encontrava a ré Nair. O réu Marcos disse que procurasse Nair 

para que não tivesse problema na aprovação do loteamento. Dispensou Fernando 

porque ele fazia muita coisa errada e os documentos voltavam, mas Nair também 

se utilizava do trabalho de Fernando, o que deixa claro que não eram os serviços 

especializados da ré que determinavam sua procura, pelos loteadores, para 

obtenção da aprovação de seus projetos.

Importante ressaltar que a Defesa sustentou que esta vítima, à 

vista do contraditório, prestou depoimento que isentava qualquer dos réus da 

prática do ilícito, já que a ré Nair teria pedido a entrega dos lotes em pagamento 

de seus honorários, alterando seu depoimento, ao ser 'ameaçado' de responder 

pelo crime de falso testemunho, pelo Ministério Público.

De qualquer forma, ouvido, novamente, em data mais 

recente, sob o crivo do contraditório, na instrução feita nos autos 

desmembrados, a vítima, então, afirmou que a ré lhe pediu 11 lotes em 

pagamento e, embora não deixasse explícito, entendeu que se os lotes 

não fossem entregues, o loteamento não seria aprovado, sendo feita a 

transmissão dos lotes por contrato de venda, e não por dação em pagamento, 

como seria de se supor, se se tratasse de pagamento de honorários advocatícios, 

com a notória preocupação, como nas demais exigências indevidas em outros 

loteamentos, de se fazer constar preço entregue pelo suposto comprador, o que 

não teria razão de ser se a entrega do lote fosse lícita, à colega de trabalho de 

Nair, de nome Alessandra, o que reforça a convicção da ilicitude da transmissão, 

não convencendo o (mero) intento de sonegação fiscal.   

Sérgio Rubens Loeb (fls. 3131 e 3184/3185 dos desmembrados) 

afirmou que contratou o irmão do réu Marcos, o engenheiro Márcio Ferreira Leite, 
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para realizar o projeto do loteamento “Residencial Jardim das Palmeiras”, sendo 

que em uma reunião lhe foi apresentada a corré Nair, que teria sido 

contratada pelo engenheiro Márcio. A ré dirigia a reunião e lhe disse que era 

necessário “o pagamento de um pedágio” para a aprovação do 

empreendimento, qual seja, a entrega de sete lotes, sem mencionar 

quem seriam os destinatários, tendo concordado, em razão dos 

investimentos já feitos. Foi o engenheiro Márcio que indicou os 

beneficiários dos lotes, mencionando-os nominalmente, quais sejam, os 

réus Milton, Marcos e Alexandre. Os lotes foram passados antes da 

aprovação do loteamento para os réus Milton, Marcos e Alexandre. Depois de 

aprovado e registrado o loteamento, foram feitos contratos transferindo os lotes 

para os acusados. 

Dois desses lotes outorgados aos secretários Marcos e 

Alexandre foram transferidos a terceiros e lhe foi solicitada a outorga 

definitiva das escrituras às pessoas por eles indicadas, mas não o fez.

Esclareceu que foi feita a simulação da venda dos lotes, pela 

importância de R$ 10.000,00 cada, sem que tal importância fosse efetivamente 

paga, embora a entrada tenha constado de sua contabilidade, de forma fictícia, 

sendo que o valor de mercado era de R$ 30.000,00. 

Não teve contato pessoal com os réus Milton e Alexandre, mas 

teve vários com o réu Marcos, por ser secretário de obras. 

Confirmou integralmente as declarações prestadas ao Ministério 

Público. 

Participou de reunião com a ré Nair e o engenheiro Márcio, na 

qual a ré Nair expôs claramente os dois papéis na atuação dela, um na aprovação 

junto aos órgãos ambientais, o que ela fez, e a outra como intermediadora da 

aprovação junto à prefeitura. 

O loteamento foi aprovado e os lotes estão em nome dos 

acusados, mas não sabem se exercem posse. 

Não contratou a ré Nair e não lhe pagou honorários e não 

sabe se Márcio, responsável técnico pelo projeto, que a contratou, pagou-

lhe honorários. A afirmação retira totalmente o fundamento que se quis 
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conferir, pela Defesa da ré, de recebimento dos lotes em pagamento de 

honorários, tornando clara o caráter ilícito da exigência, para ela e para 

os demais réus,  como condição para a aprovação do empreendimento.

Marco Antonio da Silva Pilão (fls. 3132) informou que vendeu um 

lote de um desmembramento que estava executando para o réu Milton, por 50% 

do valor  de mercado, tendo sido procurado por Marcos para fazer o negócio, 

fazendo-o por medo de ter problemas. Marcos lhe dizia que o lote era para ele, o 

Alexandre e o Milton, mas que este é quem deveria figurar como adquirente. 

Interessava-lhe que o prefeito, pelo cargo que ocupava, adquirisse um imóvel no 

local. Também deu desconto a uma empresa, para alavancar as vendas. Fez, 

ainda, uma permuta com Marcos em lote do mesmo empreendimento, recebendo 

dois em troca. Tais lotes foram vendidos pelo valor de mercado. 

Interessante destacar que, da gravação feita por Alexandre 

Ignácio, consta que Marcos elogiou a testemunha Marco Antonio da Silva 

Pilão, bem como deixou claro que esta mentiu.

Luiz Gonzaga de Almeida Machado (fls. 3133) apenas confirmou 

que intermediou a venda de lotes para os réus,  fazendo-o pelo valor de 

mercado.

Raul Antonio Quaresma Henriques (fls. 3134) asseverou que fazia 

tempo que tentava aprovar o loteamento “Grape Village”, até que certo dia o réu 

Marcos, que era secretário de obras, exigiu que fossem entregues oito 

lotes para que ocorresse a aprovação. Não teve dúvidas de que o projeto não 

seria aprovado, caso não entregasse os lotes. Depois de algum tempo, concordou 

em entregar seis lotes, após o que o projeto foi aprovado.

Esclareceu que foi o acusado Marcos quem escolheu os 

lotes, bem como indicou o nome das pessoas beneficiadas,  os réus 

Milton, Alexandre e o próprio Marcos.

Foram celebrados contratos fictícios, onde constava o valor da 

transação, mas nada recebeu em pagamento, não obstante tenham sido lançada 

a entrada dos valores em sua contabilidade. 

Nada havia na documentação do empreendimento que pudesse 

levar à sua não aprovação.
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A então chefe de gabinete do réu Milton, Claudia Aparecida Chene 

(fls. 3135), confirmou que, algumas vezes, foi até o setor de tributação e retirou 

carnês de IPTU, a pedido do então prefeito Milton, o qual lhe passava uma lista 

com números de cadastros de IPTU.

Carlos Leonardo Bracalette Giunco (fls. 3136) narrou que 

contratou a empresa Tech Engenharia, que era dirigida por Pedro Paulo, para 

realizar o loteamento de uma gleba de terras de sua família. Houve demora na 

aprovação do empreendimento, apesar de a documentação estar regular, 

quando então foi informado pelo diretor da empresa Tech Engenharia 

que o prefeito Milton e seus secretários Alexandre e Marcos estavam 

exigindo a entrega, em favor deles, de cinco lotes para a aprovação. 

Pedro Paulo lhe disse, então, que já havia acertado com eles e que o projeto iria 

prosseguir.

Posteriormente à morte de Pedro Paulo, o irmão dele assumiu a 

empresa e lhe telefonou, dizendo que o réu Marcos lhe telefonara exigindo o 

cumprimento de um acordo que havia feito com seu irmão, que era justamente a 

entrega dos lotes para a aprovação do loteamento, tendo então confirmado sua 

veracidade.

Ficou sabendo que Luiz Eduardo de Oliveira Camargo entregou os 

lotes para a aprovação do loteamento, havendo nítida coerência entre os 

depoimentos dessas testemunhas. 

Alessandra Rodrigues da Silva (fls. 3181/3183 dos 

desmembrados) disse trabalhar no escritório da ré Nair, como secretária, desde 

1994, tendo instrução superior incompleta em psicologia. 

Admitiu haver 16 lotes em seu nome, nos loteamentos 

Recanto dos Paturis e Terras de Vinhedo. Lembra-se que 5 lotes foram 

vendidos para o réu Milton Serafim, mas não se recorda de ter vendido 

lotes para o réu Marcos. Não recebeu as quantias pelas vendas dos lotes. 

Tentou justificar o registro dos lotes em seu nome, a pedido da ré 

Nair, que recebia os lotes em pagamento e não queria pagar imposto de renda. 

Nunca pagou tributos, nem condomínios desses lotes, e não sabe quem o fazia. 

Fez transmissões perante o cartório de Jundiaí. Não sabe como 
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era justificada a origem do dinheiro para aquisição daqueles lotes, já que 

ganhava R$ 600,00 por mês. 

O primeiro loteamento que a ré trabalhou foi o Jardim Trevisan, 

do Sr. Fernando Juncker.

As testemunhas arroladas pela defesa também corroboram o 

quadro probatório.

De fato, a testemunha Nelson Faidiga (fls. 3314) afirmou que o 

réu Milton sofreu sensível melhora em seu patrimônio após ser eleito prefeito, 

com a aquisição de casa e automóveis.

Já Alcindo Pinheiro Alves (fls. 3451) relatou que realizou três 

empreendimentos imobiliários em Vinhedo, entre os anos de 2001 a 2003, mas 

que nada lhe foi exigido em troca da aprovação.

Informou, ainda, que tais empreendimentos eram populares, com 

área de 160m², sendo que o preço aproximado era de R$ 14.000,00.

Tal afirmação faz cair por terra toda a versão apresentada pelos 

acusados, pois afirmaram que adquiram os lotes por preço de mercado, o que 

não é verdade, porquanto os loteamentos apontados na denúncia não são 

populares, e cada lote tem área entre 300 metros quadrados e 600 metros 

quadrados, o que deixa claro que o valor constante dos contratos não 

corresponde à verdade.

Também Antônia Garcia Ramos, testemunha da defesa da ré Nair, 

disse tê-la contratado, por indicação de um corretor, para aprovação de seu 

loteamento. 

Deu-lhe em pagamento 5 lotes, sendo que 2 lotes ficaram para a 

ré e 3 lotes couberam ao engenheiro Magro. 

Ficou sabendo, à época, por outras pessoas, que era comum a 

entrega de lotes como forma de pagamento por serviços de loteamento. 

Sabe que lotes de seu loteamento foram escriturados para 

os réus Tasca e Leite, mas não sabe como adquiriram seus lotes. Isso 

aconteceu após a aprovação do loteamento. 

O pagamento em lotes constou do contrato que firmou com 

a ré, sem que fosse mencionado o número de lotes ou o valor de seus 
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serviços; após levantamento da área, houve esta especificação em outro 

documento. Foram a ré e o engenheiro Magro que escolheram seus lotes.

Interessante destacar que a testemunha de defesa José Carlos 

Magro (fls. 3309) asseverou que contratou a advogada Nair para cuidar da 

aprovação de seus loteamentos, o Paineiras e o Jardim Melle, entregando-lhe 5 

lotes de cada loteamento em pagamento de seu trabalho, nada pagando em 

dinheiro. 

Afirmou ainda que nenhum dos réus lhes exigiu vantagem para a 

aprovação dos loteamentos, o que era de se esperar que diria, já que ele próprio 

foi um dos que se beneficiou da exigência, pela ré Nair, de lotes, cabendo-lhe 

três dos cinco exigidos pela ré à testemunha Antônia, não obstante o 'aparente' 

pagamento pelos serviços prestados pela ré, escolhendo, o engenheiro, seus 

próprios lotes. Assim, fica evidente que a testemunha não é merecedora de 

credibilidade.

Magro disse ter firmado compromisso de compra e venda dos 

lotes com a ré, não esclarecendo por qual motivo se valeram, a ré e seu 

constituinte, deste tipo de contrato, se os lotes estavam sendo 

entregues em pagamento de honorários advocatícios. 

Sabe, a testemunha, que o réu Marcos, que era secretário 

de obras, adquiriu um lote em cada um dos seus loteamentos, lotes 

esses que eram parte dos recebidos pela ré, por conta de seu 

pagamento, mas não sabe as circunstâncias em que esses lotes foram 

transferidos entre eles, o que somente reforça o conluio entre os réus Nair e 

Marcos.

Luiz Pernas Cascrato (fls. 3515/3516), que realizou um 

empreendimento em Vinhedo, relatou que não recebeu qualquer exigência 

indevida para aprová-lo. Asseverou, contudo, que o réu Marcos lhe disse que 

adquirira, por preço de custo, alguns lotes. 

Lupércio Carreiro da Silva, testemunha da ré Nair,  nada sabia a 

respeito dos fatos, afirmando somente que fazia levantamentos topográficos nos 

loteamentos que estavam sendo implantados, por indicação da ré, recebendo 

sempre em dinheiro, diretamente dos empreendedores que o contratavam. Não 
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acompanhava a ré por ocasião da regularização de documentos perante a 

prefeitura, nem na negociação entre esta e os empreendedores.

Por outro lado, as testemunhas de defesa ouvidas às fls. 

3300/3317, 3434/3436, 3451 e 3515/3516 limitaram-se, em sua grande 

maioria, a tecer elogios aos acusados, pois afirmaram que nada sabiam dos fatos. 

A testemunha referida Jurandir Juliani (fls. 4773/4774) narrou 

que em 2007, antes da prisão dos réus, esteve na casa de Leonardo Junco, onde 

estavam outras pessoas, dentre elas o Promotor de Justiça Rogério Sanches 

Cunha, o qual lhe indagou se tinha algo contra os réus que pudesse incriminá-los, 

mesmo que fosse uma inverdade. Concordou com o pedido feito pelo mesmo 

Promotor de Justiça para que fosse feita a gravação de sua conversa com o réu 

Marcos.

Afirmou que não sabia se as conversas com os réus Marcos e 

Alexandre, a respeito do encontro que teria tido com o Promotor de Justiça, 

foram gravadas, mesmo porque não as autorizou.

Contudo, seu relato não se reveste de verossimilhança, tanto mais 

porque o Promotor de Justiça, atuante na Comarca há vários anos, sempre 

pautou sua conduta pela legalidade e correção, não havendo elementos que 

contradigam o que se depreende de sua atuação profissional, sendo de se 

estranhar que buscasse ajuda escusa junto a alguém que mal ou nem conhecia, 

propondo uma incriminação a qualquer custo, por meio de gravação cujo 

conteúdo era imprevisível, o que seria, no mínimo, temerário ao proponente.

Além do mais, vários foram os membros do Ministério Público que 

participaram das investigações e, inclusive, subscreveram  a denúncia, pelo que 

não se pode concluir pela presença de interesse pessoal e escuso no caso, de tal 

sorte que o depoimento de Jurandir Juliani em nada auxilia ao deslinde da causa.

Também referida, a testemunha Antonio Luiz Falsarella (fls. 

4775/4777) afirmou que o Dr. Paulo Cabral foi pressionado, depois de prestar as 

declarações que foram gravadas, a dizer que aquilo era mentira e que estava 

embriagado, pressão esta feita pelos secretários, pela primeira dama e pelo 

próprio prefeito da época. 

Tal pressão fortalece a tese acusatória, haja vista que provinda de 
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quem estava sendo processado.

Ao ser interrogado pela primeira vez (fls. 2709/2720), o réu 

Milton afirmou que chegou a adquirir lotes em empreendimentos imobiliários, 

negando ainda que qualquer de seus assessores tivessem feito exigências 

indevidas em seu nome ou em seu favor. Afirmou que adquiriu lotes da advogada 

Nair, os quais estavam em nome da secretária dela. Não conseguiu precisar 

quantos lotes adquiriu ao todo. As aquisições feitas geralmente eram pagas em 

dinheiro. Alegou que conversou com Alexandre Ignácio, propondo-lhe o distrato, 

por ele alegar que estava com problemas contábeis, chegando a ser feito o 

distrato, pelo que lhe entregou os carnês de IPTU, mas não o assinou. Mesmo 

sem sua autorização, os carnês de IPTU, ainda em nome das empresas, eram 

encaminhados para sua residência. O valor pago pelos lotes era o mesmo que era 

pago por outras pessoas.

Em seu novo interrogatório, o acusado Milton negou que tivesse 

feito qualquer exigência para aprovar os loteamentos, afirmando que tudo 

decorreu do fato de haver promulgado decreto proibindo a emissão de diretrizes 

para novos loteamentos. Quanto ao interrogatório anterior, não o ratificou, 

alegando que se encontrava emocionalmente abalado quando o prestou, pois se 

encontrava preso. Admitiu que adquiriu 13 ou 14 lotes, pagando por eles e os 

relacionando em seu imposto de renda. Alegou que a fita que continha uma 

gravação telefônica e que o levou à prisão foi periciada a pedido do Ministério 

Público e paga por uma testemunha, pela pessoa que havia feito a gravação. 

Contudo, sua negativa em ratificar o interrogatório prestado no 

início da ação penal não lhe aproveita, posto que foi interrogado na presença de 

seus advogados, o que afasta qualquer pecha de vício na prestação de sua versão 

sobre os fatos.

Em seu interrogatório inicial (fls. 2730/2738), o réu Marcos negou 

os crimes que lhe são atribuídos, afirmando que adquiriu regularmente os lotes, 

pagando por eles, declarando tais informações ao fisco. Sua atuação se restringia 

à expedição de cópia de lei na qual constam as obrigações dos empreendedores.

Marcos também negou os fatos, imputando as denúncias à 

determinação dada pelo corréu Milton para que não fossem emitidas novas 
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diretrizes para a implantação de loteamentos. Não sabia que sua conversa com 

Alexandre Leonor estava sendo gravada. Tudo não teria passado de uma 

armação dos loteadores, com o fim de evitar que houvesse investigação sobre 

eles. 

Apesar de não negar que tivesse mantido diálogo com Alexandre, 

nega o teor das conversas. Confirmou que adquiriu lotes, pagando o preço de 

mercado e ainda os relacionou em seu imposto de renda. Uma testemunha, 

Sérgio Pafaro, teria lhe procurado e dito que fora pressionada a depor. Ele teria 

dado cinco depoimentos diferentes. 

Por ocasião de seu interrogatório (fls. 2721/2729), no início da 

ação penal, o acusado Alexandre negou a acusação, afirmando que em momento 

algum participou de processos de aprovação de loteamentos, nem tampouco se 

reuniu com empreendedores para tanto. Confirmou a aquisição de terrenos, que 

eram pagos em dinheiro sempre, não se recordando a quantidade, os quais 

vendia logo depois. 

Ao ser reinterrogado, Alexandre atribuiu os fatos a desavenças 

políticas. 

A ré Nair negou a prática dos delitos, dizendo trabalhar na 

aprovação de loteamentos, não tenha negócios com os demais réus. 

Recebeu em lotes das empresas responsáveis pelos loteamentos 

Recantos dos Paturis e Terras de Vinhedo. Também trabalhou na aprovação dos 

loteamentos São Miguel e Jardim Palmeiras, mas destes recebeu em dinheiro, 

bem como Jardim Trevisan I e II. 

Por sua atividade, tem contato com o prefeito e os secretários de 

obras e de administração. 

Recebeu 12 lotes do Terras de Vinhedo em pagamento, lotes que 

posteriormente vendeu. 

Nega que sua contratação tenha partido de dentro da prefeitura, 

alegando que conheceu (quem?) depois de ser contratada, embora tenha alegado 

que fizesse esse trabalho, em Louveira, Vinhedo e em todo o Estado, desde 

1996. 

Disse que seus serviços não são indispensáveis, que o próprio 
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interessado pode conseguir a aprovação do projeto na prefeitura, sendo o 

diferencial do seu serviço é ser seu escritório em São Paulo, conhecer bem a 

matéria e as leis municipais e estaduais para a aprovação dos projetos, o acesso 

mais fácil aos cartórios de registro de imóveis. 

Afirmou que quando o empreendedor a chama, ele já fez 

contato com a prefeitura, o que é elemento indiciário de sua indicação 

aos empreendedores pelos demais réus, o que vem confirmado por 

robusta prova oral neste sentido. 

Cobra em torno de 5% do valor do lote (na verdade, do 

loteamento, conforme prova oral produzida e porque cobrou 12 lotes do 

empreendimento Terras de Vinhedo, por exemplo). Recebeu de Sérgio Augusto 

Pávaro e Rodolfo e Antônio Trevisan, todos do Recanto dos Paturis. Já recebeu 

em cheque, em dinheiro e em depósito bancário.

Além da prova oral, ainda existe a transcrição da fita microcassete 

e do CD, entregues por Alexandre Ignácio Leonor, às fls. 2267 e 2277, que se 

encontra a fls. 2339/2365, onde se verifica, às fls. 2345, que o interlocutor com 

quem fala era o réu Marcos Ferreira Leite, dizendo o réu que se ele admitir que 

entregou algum lote para ser aprovado o loteamento, ele será “conivente de 

corrupção”, orientando-o a comparecer em juízo acompanhado de advogado, 

devendo então afirmar que vendeu com compromisso de compra e venda. Além 

disto, deveria fazer a entrada da venda do lote na contabilidade da empresa, 

orientação que, certamente, deve ter sido conferida a todos os empreendedores, 

já que mencionam expressamente a providência. 

Importante destacar que o réu Marcos admitiu que a testemunha 

Alexandre vendeu um lote dele, que indicou, sem que ele tivesse “aparecido” na 

transação, bem como que “os contratos dos nossos compromissos de compra e 

venda vão partir do princípio que foram comprados em dinheiro” (fls. 2348), 

além de atribuir às cessões de direitos o mesmo valor pelo qual teria “pago” 

pelos lotes.

Ainda se verifica, na transcrição, diversas conversas na qual são 

identificados os réus desta ação penal, a transação de lotes, a forma de 

pagamento, a referência expressa a um dos Promotores de Justiça que realizou 
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as investigações, bem como a ameaça feita a ele.

Referido material foi submetido a outra perícia, em cumprimento 

ao r. despacho de fls. 2428, tendo sido apresentado o laudo de fls. 3526/3993, 

subscrito pelo perito Ricardo de Molina.

Neste laudo, o perito apontou que “O exame da gravação não 

revelou indícios de montagem fraudulenta. Não há qualquer descontinuidade 

relevante pericialmente desde o começo até o final da conversação periciada. A 

gravação pericial pode ser considerada autêntica para todos os fins periciais.” 

(fls. 2914 - 14º volume).

Confirmando o laudo já apresentado pelo Instituto de 

Criminalística, consignou, o perito, toda a conversa mantida entre o réu Marcos e 

a testemunha Alexandre Ignácio Leonor, supra transcrita.

Na referida conversa, o réu Marcos aponta que alguns dos lotes 

foram entregues para a MDR, empresa esta que ele negou conhecer, em seu 

interrogatório inicial.

Às fls. 2925, o acusado Marcos admite que esteve no cartório na 

manhã daquele dia, onde fez a venda de um lote que tinha no “Palmeiras”, pelo 

mesmo valor que constava no compromisso de aquisição, ou seja, por R$ 

10.000,00, fazendo-o de forma que não apareceu na transação.

Além disto, tece diversos comentários sobre os depoimentos que 

“Pilão” e “Fruco” (Páfaro, fls. 4776) prestaram em juízo, sempre de forma a 

engendrar história para tentar afastar qualquer pecha de irregularidade nas 

transações havidas.

O réu Marcos também faz menção a um lote que a testemunha 

Alexandre transferiu para ele, mas que se situaria em um “buraco”, pelo que iria 

fazer “um cessão de direitos pra não aparecer, ...”, o que encontra coerência com 

o depoimento prestado pela testemunha, sobre ter passado ao réu, por exigência 

deste, mais um lote, só que com topografia desfavorável.

Em diversos trechos da conversa, observa-se a discussão de 

formas para maquiar a contabilidade das empresas e justificar a entrada do 

dinheiro relativo aos compromissos de venda e compra firmados com os réus, 

como se pode observar a fls. 2927, insistindo, o réu Marcos, com Alexandre 
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Ignácio, para que ele alterasse sua contabilidade para justificar a entrada de 

dinheiro dos compromissos de venda e compra celebrados com ele e os demais 

réus, fazendo que este numerário depois saísse como se fosse gasto com 

despesas para execução de empreendimentos (fls. 2936).

Quando a testemunha Alexandre mencionou que se houvesse 

rastreamento iria ser constatado que não houve pagamento dos lotes em 

dinheiro, Marcos lhe indagou se ele falaria que não recebeu, se Marcos falasse 

que pagou Alexandre em espécie (fls. 2930), confirmando, a testemunha 

Alexandre, mais uma vez, que nada foi pago (fls. 2934).

Em meio às discussões sobre como proceder, o réu Marcos afirma 

para Alexandre que o promotor estava para receber um recado, pois “mexeu 

onde não devia, foi longe demais” (fls. 2932).

O acusado Marcos admite que recebeu lotes de Alexandre (fls. 

2938), sendo que alguns “nem passou lá na nossa mão”.

Por fim, Marcos faz alusão a um projeto de lei para permitir a 

construção de hotel com número de andares superior ao permitido para a região 

onde seria construído, sendo que a “Câmara pediu um milhão de reais” (fls. 

2941).

O diálogo mantido entre Marcos e a testemunha Alexandre vem 

permeado de informações que também foram trazidas pelas vítimas ouvidas em 

juízo, o que confere harmonia às provas oral e a documental constante das 

degravações.

O fato de não ter sido feita a identificação das vozes dos 

interlocutores, havendo somente referência, da parte deles, do prenome de cada 

qual, não desmerece a prova, pois de o réu Marcos não negar a existência da 

gravação, a Lei nº 9.296/1996 não exige a realização de perícia para 

identificação dos interlocutores, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça ao afirmar que “Não há na Lei 9.296/1996 qualquer exigência no sentido 

de que as gravações dos diálogos interceptados sejam periciadas a fim de que se 

ateste quem são as pessoas envolvidas. Precedentes.” (HC 289.611/MG, Rel. 

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 

12/06/2014).
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Já o laudo de fls. 2975/3002 (15º v) traz a reunião havida entre 

os acusados e a testemunha Alexandre, no qual os réus discutem sobre como 

devem proceder com a escrituração contábil dos lotes, se realizam permutas ou 

cessões, bem como reclamam que receberam em suas casas os carnês de IPTU 

alusivos aos lotes recebidos dos loteadores, deixando claro que achavam que isto 

seria uma “armação”.

O laudo de degravação de fls. 3522/3593 apontou que “... o teor 

do relatório enviado, elaborado pelo Dr. Ricardo de Molina, corresponde ao 

conteúdo dos CDs, ...”.

Também corrobora o decreto condenatório a sentença proferida 

nos autos da ação civil pública promovida contra os réus, cuja cópia está juntada 

às fls. 3851/3902, já transitada em julgado, que reconhece que os réus 

praticaram ato de improbidade administrativa, ao obterem, de forma ilícita, lotes 

nos loteamentos submetidos à aprovação do Município de Vinhedo, no período 

em que os réus eram ocupantes de cargos públicos.

 A sentença relaciona todos os loteamentos que foram aprovados 

na gestão do réu Milton e de seus secretários Marcos e Alexandre, de 1999 a 

2002, entre os quais os constantes da denúncia, como o Recanto dos Paturis, 

Terras de Vinhedo, Residencial Jardim das Palmeiras, Terras de São Francisco, 

Residencial São Miguel, Residencial Joana, Grape Village, Bosques de Grevílea, 

Vila Hípica II.

Relevante a transcrição de parte da sentença (fls. 3864/3869 - 

19º vol), no que se refere à correspondência entre os lotes indicados nos 

depoimentos de vítimas e testemunhas e os efetivamente transmitidos aos réus:

“Assim,

no “Vila Hípica II” couberam ao ex-Prefeito Municipal Milton Álvaro Serafim os lotes D 

13 e G 2 (fls. 958-961 e 962-965), ao ex-Secretário de Administração alexandre Ricardo Tasca o lote J 9 (fls. 

950-953), ao ex-Secretário de Obras Marcos Ferreira Leite o lote J 8 (fls. 946-949). Além disso, a esses dois ex-

Secretários, Alexandre Ricardo Tasca e Marcos Ferreira Leite, também se outorgou o lote D 14 (fls. 954-957).

No total, cinco lotes, exatamente como afirmou o proprietário Paulo Celso Penteado 

Meirelles extrajudicialmente (fls. 1732-1735) e reafirmou judicialmente (fls. 2432-2433).

Ao todo, cinco lotes, o que está em consonância com as testemunhas de Luiz 

Eduardo de Oliveira Camargo de fls. 1719-1721 e de Carlos Leonardo Bracalente Giunco de fls. 1722-1724, 

confirmados na fase judicial, conforme se confere às fls.2428-2429, quanto àquele, e às fls. 2430-2431 quanto 

a esse.
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No “Residencial Joana” coubera ao ex-Secretário de Obras Marcos Ferreira Leite o 

lote nº 03 da quadra 04 (fls. 1060-1065), o que se coaduna com o depoimento de Alexandre Ignácio Leonor, 

prestado extrajudicialmente com assistência de Advogado (fls. 1669-1671), bem assim o depoimento dado na 

fase judicial (fls. 2426-2427).

No “Terras de São Francisco” couberam ao ex-Prefeito Municipal Milton Álvaro 

Serafim os lotes nº 5, 9, 24 e 25 da quadra 05 e os lotes nº 8 e 17 da quadra 07 (fls. 1095-1127) e ao ex-

Secretário de Obras Marcos Ferreira Leite os lotes nº 19 e 22 da quadra 02 e o lote nº 1 da quadra 08 (fls. 

1073-1092 e fls. 1128-1160).

Outrossim, e como também se frisara na decisão liminar, a sociedade empresária 

limitada MDR houve os lotes nº 22, 23, 24 e 25 da quadra 04 (fls. 1201-1219 e fls. 1222-1243).

Harmonizam-se esses documentos com os depoimentos de Alexandre Ignácio Leonor 

(fls. 1669-1671), Antônio Trevisan (fls. 1698-1699), Rodolpho Salvador Jr. (fls. 1701-1703) e Carlos Leonardo 

Bracalente Giunco (fls. 1722-1724). Desses, sob os princípios jurídicos do contraditório e da plenitude máxima 

de defesa dois vieram a prestar-se em juízo, e neles se vê a absoluta ratificação de seu conteúdo no que 

respeita à efetiva transferência dos bens imóveis para os demandados, seja às fls. 2426-2427 (Alexandre 

Ignácio Leonor), quer às fls. 2430-2431 (Carlos Leonardo Bracalente Giunco).

No “Residencial São Miguel” couberam a essa mesma sociedade empresária limitada 

MDR os lotes nº 9, 14 e 17 da quadra 02 e o lote nº 23 da quadra 05 (fls. 1244-1246 e fls. 1252-1266), o que 

está em sintonia com os depoimentos de Alexandre Ignácio Leonor, seja no gabinete do órgão presentante do 

Ministério Público (fls. 1669-1671), quer em juízo (fls. 2426-2427).

No “Residencial Jardim das Palmeiras” couberam ao ex-Prefeito Municipal Milton 

Álvaro Serafim os lotes nº 3 e 4 da quadra 01, o lote nº 3 da quadra 02 e o lote nº 5 da quadra 03 (fls. 

1267-1279, fls. 1281-1295, fls. 1306-1319 e fls. 1391-1405), ao ex-Secretário de Administração Alexandre 

Ricardo Tasca o lote nº 8 da quadra 04 (fls. 1348-1362) e ao ex-Secretário de Obras Marcos Ferreira Leite os 

lotes nº 5 e 23 da quadra 01 (fls. 1321-1334 e fls. 1375-1389).

No total, sete lotes, todos com os respectivos instrumentos contratuais datados de 

13 de janeiro de 2003, em plena coerência com o anterior depoimento de Sérgio Rubens Loeb (fls. 

1705-1707), ratificado na fase judicial (fls. 2434-2435), bem assim com os testemunhos dos corretores Luiz 

Gonzaga de Almeida Machado (fls. 1694-1695) e Antônio Pereira Neto (fls. 1712-1713), tomados na fase 

antejudicial e reduzidos a termo pelo órgão presentante do Ministério Público.

No “Jardim América” couberam ao ex-Secretário de Administração Alexandre Ricardo 

Tasca os lotes nº C 1, E 1 e E 2 (fls. 1408-1417, fls. 1418-1427 e fls. 1430-1438), e ao ex-Secretário de Obras 

Marcos Ferreira Leite os lotes nº F 2, I 12, J 6 e J 11 (fls. 1441-1450, fls. 1452-1461, fls. 1463-1472 e fls. 

1474-1483). 

Esse lastro documental coaduna-se com o teor dos depoimentos extrajudiciais de 

Antônio Pereira Neto (fls. 1712-1713) e Luiz Gonzaga de Almeida Machado (fls. 1725-1727), bem assim com o 

depoimento de Célia Regina Catelano Donato (fls. 1709-1710) que em juízo ratificou essa titularidade de direito 

dominical por ambos (fls. 2443).

Some-se a esses dados cognitivos, que se apreciam agora em vero juízo de 

conhecimento pleno da causa, a grande quantidade de carnês de IPTU em nome dos demandados.

É o que se pode observar quanto ao ex-Prefeito Municipal Milton Álvaro Serafim, às 

fls. 1501, 1505-1506, 1508-1509, 1511-1512, 1516, 1518, 1520 e 1584-1595; quanto ao ex-Secretário de 

Administração Alexandre Ricardo Tasca, às fls. 1495, 1557, 1559 e 1561, e quanto ao ex-Secretário de Obras 

Marcos Ferreira Leite, às fls. 1522-1523, 1552, 1573, 1575, 1578, 1580, 1583-1584, 1586, 1588, 1590 e 

1592.”

Observo que os lotes recebidos nos loteamentos Jardim 

América, reconhecidamente de forma ilícita, conforme sentença proferida 
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na ação por improbidade administrativa transitada em julgado, somente 

foram objeto desta, mas não da presente ação penal.

Acrescente-se que, à ré Nair, por interposta pessoa, sua 

secretária Alessandra Rodrigues da Silva, foram atribuídos os lotes 6 e 7 

da quadra B, 27 e 28 da quadra C, 11, 12, 13, 14, 16 e 18 da quadra J e 

14 da quadra L do loteamento Recanto dos Paturis (fls. 279/314 dos 

desmembrados), tendo esta repassado parte desses lotes a terceiros, o que 

está de acordo com o depoimento de Páfaro e da própria testemunha Alessandra, 

que admitiu que 16 lotes dos loteamentos Paturis e Terras de Vinhedo estão em 

seu nome.

O depoimento de Rodolpho Salvador Junior se confirmou, já que 

dos 12 lotes exigidos pela ré Nair, que se prestariam a pagar seus honorários e 

em pagamento de funcionários da prefeitura, sem mencionar nomes, segundo 

informou, verifica-se que 5 deles estão em nome de Neusa Maria Serafim, 

esposa do réu Milton (lotes 4, 5, 6 e 7 da quadra 6 do loteamento Terras 

de Vinhedo, conforme fls. 172  dos desmembrados, e 27 da quadra 10, 

conforme fls. 2099 e seguintes dos desmembrados, bem como fls. 2152/2167 

destes), sendo que os lotes 8 da quadra 3 e 14 da quadra 6 foram 

transferidos a Alessandra Rodrigues da Silva,  interposta pessoa que 

recebia, em seu nome, os lotes que cabiam à ré Nair, transferindo-os, mais 

tarde, a terceiros, entre os quais o advogado Ralph Tórtima Stettinger 

Filho, tudo conforme matrículas 72.401 e 74.240 (fls. 2163/2167- 11º v 

dos desmembrados)

E os sete lotes exigidos pela ré de Loeb, do loteamento Palmeiras, 

foram todos destinados aos réus Milton (lotes 3 e 4 da quadra 1, lote 3 da 

quadra 2 e lote 5 da quadra 3), Marcos (lote 23 da quadra 1, lote 5 da 

quadra 1 e lote 7 da quadra 3, fls. 1981/1988) e Alexandre (lote 8 da 

quadra 4),  confirmando o que a prova oral demonstrou, ou seja, que a 

exigência de lotes, por parte da ré Nair, não o foi em pagamento de honorários 

advocatícios, já que, como afirmado pelo empreendedor, não a contratou e não 

lhe pagou honorários,  e evidencia o concurso da ré para o delito de concussão, 

exigindo os lotes para aprovação do loteamento.
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Assim sendo, da farta prova oral e documental, ficou 

satisfatoriamente comprovado que os réus, no exercício de suas funções como 

prefeito (Milton), secretário de obras (Marcos) e secretário da administração 

(Alexandre), exigiram dos empreendedores vantagem ilícita, consistente na 

entrega graciosa de lotes, para a aprovação dos seus projetos de loteamentos.

A perícia contábil, apresentada pela defesa (fls. 3238/3255) 

não se presta aos fins a que se destina, haja vista que as vítimas afirmaram 

que nada foi pago pelos lotes, os quais valiam mais que o valor declarado nos 

contratos, tal como confirmou a testemunha arrolada pela defesa, Alcindo 

Pinheiro Alves (fls. 3451).

O crime de concussão se configura com a exigência, direta ou 

indireta, da vantagem indevida, fazendo-o o agente sem rodeios e pessoalmente 

ou de forma disfarçada, camuflada ou por interposta pessoa (Nucci, Código Penal 

Comentado, RT, 10 ed. fls. 1107), o que restou demonstrado pela prova oral, já 

que, embora, por vezes, não tenha sido exigida a vantagem indevida, de forma 

ostensiva, ficou claro aos empreendedores que, caso não atendida a exigência, o 

projeto não seria aprovado.

O réu Milton agiu indiretamente, através do réu Marcos, que o 

fazia em seu nome, forma que também tipifica o delito, escolhendo este os lotes 

e indicando-os aos empreendedores, para que fizessem a transferência para o 

nome do réu Milton, o que torna certa sua participação nos fatos delituosos. 

Acrescente-se que também pesa, contra o acusado Milton, a 

degravação da conversa telefônica mantida - e não negada - com uma das 

vítimas, cujo teor deixa claro sua participação.

Assim, a nenhum réu aproveita a alegação de que não o exigiu, 

diretamente, as vantagens indevidas, nem mesmo o réu Milton, já que se todos 

se beneficiaram, inclusive este réu, da empreitada, conforme demonstrado 

documentalmente, incrementando, graciosamente, seus patrimônios, e o 

fizeram como condição para a prática de ato decorrente de suas funções.

Assim, restou sobejamente provado que o réu Milton  

praticou,  por seis vezes (com relação à aprovação dos loteamentos Vila Hípica 

II (1997), Bosques de Grevílea (1997), Terras de Vinhedo (1998), Grape Village 
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(1999) Jardim Palmeiras (2001) e Terras de São Francisco (2002, segundo 

denúncia)) e, o que encontra parcial respaldo na perícia contábil apresentada 

pelo próprio réu, às fls. 3239/3243), o crime previsto no art. 316, c.c. art. 327, § 

2º e 69, todos do Código Penal.

Também restou fartamente provado que o réu Alexandre 

praticou, por quatro vezes (com relação à aprovação dos loteamentos Vila Hípica 

II (1997), Bosques de Grevílea (1997), Grape Village (1999) e Jardim Palmeiras 

(2001)), com parcial respaldo na perícia contábil apresentada pelo próprio réu, às 

fls. 3251/3254), o crime previsto no art. 316, c.c. art. 327, § 2º e 69, todos do 

Código Penal.

E demonstrou-se, amplamente, que o réu Marcos praticou, por 

sete vezes (com relação à aprovação dos loteamentos Vila Hípica II (1997), 

Bosques de Grevílea (1997), Grape Village (1999), Jardim Palmeiras (2001), São 

Miguel (2001, em favor da empresa MDR), Joana, Terras de São Francisco 

(2002)), com parcial respaldo na perícia contábil apresentada pelo próprio réu, às 

fls. 3245/3249), o crime previsto no art. 316, c.c. art. 327, § 2º e 69, todos do 

Código Penal.

Com relação à ré Nair, o fato de haver sido absolvida na ação civil 

pública promovida em razão desses fatos não impede que se lhe reconheça sua 

responsabilidade penal, dada a separação entre as jurisdições cível e criminal, tal 

como prevê o art. 935 do Código Civil, ao estabelecer que “A responsabilidade 

civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a 

existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se 

acharem decididas no juízo criminal.”

A comprovação de que a ré efetivamente concorreu para a 

empreitada vem demonstrada pela prova oral, que tornou inequívoca a falácia do 

recebimento dos lotes em pagamento de honorários advocatícios, já que, 

conforme a vítima Loeb, não a contratou como advogada, nem lhe pagou 

honorários advocatícios, tendo sido feita a exigência de forma clara e ostensiva, 

como 'pedágio' para aprovação do loteamento (e tanto que, consoante supra 

explicitado e documentalmente provado, todos os sete lotes exigidos foram 

endereçados a Milton, Marcos e Alexandre). 
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Até mesmo da vítima Salvador, do qual Nair exigiu 12 lotes, há 

inequívoco concurso na prática da concussão, já que deixou claro que parte seria 

para pagamento de funcionários da prefeitura, o que seria necessário à 

aprovação do loteamento. Não obstante não tenha mencionado o nome dos 

funcionários, conhece-se, agora, que 5 lotes estão em nome de Neusa Maria 

Serafim, esposa do réu Milton, e 2 lotes, em nome de Alessandra Rodrigues da 

Silva, secretária de Nair, conforme prova documental supra referenciada.

Com relação à parte que seria em pagamento de honorários 

advocatícios, chama a atenção o fato de a ré Nair ter se valido de interposta 

pessoa, sua secretária Alessandra, a fim de receber, em  nome desta, os lotes, 

não convencendo a (mera) pretensão de sonegação fiscal, como já explicitado.

E ainda que se admitisse a 'regularidade' do recebimento de lotes 

em pagamento de honorários advocatícios, é certo que sua contratação o era 

imposta por indicação expressa do réu Marcos, para 'facilitar' (na verdade, 

viabilizar) a aprovação do loteamento, havendo manifesto acordo, entre os réus 

para uma troca: a advogada era por eles indicada (ainda que seus serviços,  em 

princípio, não fossem indispensáveis, mas tendo o loteador que gastar com os 

'honorários' dela) e em troca ela lhes assegurava a vantagem indevida.

Também não esclarecida a preocupação em ser feita transmissão 

dos lotes, supostamente entregues em pagamento de honorários advocatícios, 

por contrato oneroso, de compromisso de compra e venda, em que mencionado o 

pagamento de preço, cujo valor jamais foi recebido pelos empreendedores, não 

obstante a orientação era de que a entrada fictícia constasse de suas 

contabilidades. 

Da mesma forma, da vítima Páfaro a ré Nair exigiu 11 lotes em 

pagamento de supostos honorários, tendo a ré deixado implícito que, se os lotes 

não fossem entregues, o loteamento não seria aprovado, o que chegou à 

compreensão do empreendedor, atendendo à exigência por este motivo. 

Assim sendo, o que se apurou é que a ré Nair agiu nos três 

empreendimentos, exigindo ostensivamente a vantagem indevida, para si e seus 

comparsas, para aprovação do loteamento Jardim das Palmeiras; exigindo 

ostensivamente a vantagem indevida para seus comparsas (já que para ela, o 
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pagamento, ao menos supostamente, era de honorários advocatícios) para 

aprovação do loteamento Terras de Vinhedo; e exigindo de forma implícita, mas 

perfeitamente compreendida,  a vantagem indevida, para si e seus comparsas, 

para aprovação do loteamento Recanto dos Paturis, sendo que suas condutas, em 

todas essas oportunidades, tipificam-se como crimes, estando provada a prática, 

por três vezes, do crime previsto no art. 316, c.c. art. 29 e 69, todos do Código 

Penal.

 Relevante observar que os loteadores que foram achacados com 

tais exigência indevidas deixaram claro que os seus empreendimentos estavam 

regulares, não havendo motivo para que lhes fosse negada a aprovação, não 

tendo, as Defesas, produzido prova em contrário, o que, de todo o modo, 

somente deporia contra os réus, já que, sem que os empreendedores tomassem 

qualquer providência, salvo a de pagar o 'pedágio', os loteamentos foram 

aprovados.

É ingênua a alegação da Defesa de que os loteadores não 

precisariam pagar para ter seus loteamentos aprovados, bastando que se 

valessem de meio judicial, não havendo possibilidade de represália por parte dos 

réus, já que agentes públicos mal intencionados dispõem de infinitos meios de 

conferir ares de legalidade a condutas ilegais, com base em razões de 

conveniência e oportunidade.  

Já no que se refere ao crime de quadrilha, as provas colhidas não 

trouxeram o convencimento de que a ré Nair se associou aos demais réus, de 

forma estável, para cometer crimes, já que somente teria concorrido para a 

prática das concussões levadas a efeito para a aprovação dos loteamentos 

Recanto dos Paturis (1997), Terras de Vinhedo (1998) e Jardim das Palmeiras 

(2001), sendo seu concurso, portanto, pontual. 

A estabilidade da associação criminosa somente poderia ser 

admitida, em princípio, com relação à conduta dos demais réus, que se 

organizaram para exigir a vantagem indevida de todos os empreendedores que 

pretendessem a aprovação de seus loteamentos, de 1997 a 2003, no período em 

que estiveram à frente da administração pública municipal, muito embora, pelo 

que se apurou, eram um ou dois loteamentos aprovados por ano. De todo o 
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modo, o tipo legal exige mais de três pessoas para se configurar o delito de 

bando, razão pela qual, não demonstrado que a atuação da ré Nair não era 

apenas episódica, impõe-se a absolvição.

Na dosimetria da pena, observo que os réus não tiveram qualquer 

pudor em exigir, reiteradamente, dos empreendedores,   vantagens indevidas, 

pelo contrário, agiram com audácia, muitas vezes de forma ostensiva e sem 

rodeios, indo até os loteamentos e escolhendo seus lotes, certamente entre os 

melhores do empreendimento, agindo de forma a maquiar as ações praticadas, 

engendrando-as em detalhes, com a imposição de transmissões formalmente 

onerosas, sem que despendessem um centavo, e orientação aos empreendedores 

para que contabilizassem a falsa entrada dos valores, de modo a lhes assegurar 

impunidade, fazendo-o nas duas gestões em que se valeram da máquina 

administrativa, obtendo expressivo incremento de seus patrimônios, estimado em 

cinco milhões e quinhentos mil reais, na ação por improbidade administrativa (fls. 

3890), na certeza da impunidade, em detrimento dos empreendedores, aos quais 

acarretaram prejuízo. Acrescenta-se a conduta dos réus de ameaçar os 

loteadores, por vezes, de 'revisão' da aprovação ou embargo das obras, se 

entendessem que estava havendo demora no cumprimento das exigências e, até 

mesmo, fazendo novas exigências, como relatado pelos empreendedores 

Alexandre Ignácio Leonor e Paulo Celso Penteado Meirelles,  e especialmente por 

tentarem coagir o primeiro, a fim de conferir aparente regularidade à situação 

falsa, impondo-lhes a assessoria de uma advocacia 'especializada', para tutela de 

interesses próprios, conluiando-se a advogada, que se valeu de seu ofício, 

essencial à administração da justiça, como o reconhece a Constituição Federal, 

para fins escusos. 

Também há que se considerar, e principalmente, que se trata de 

delitos praticados contra a administração pública, contrariando, os réus, a justa 

expectativa, de toda a coletividade, de ver o interesse público gerido conforme os 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência, causando grande revolta e indignação à população, que depositou 

confiança no administrador que elegeu, e em sua equipe, e já não mais tolera 

tanta falta de ética na gestão da coisa pública.
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Assim, com base em todas essas circunstâncias, fixo a pena em 4 

anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 21 dias-multa, no valor unitário de 

dois salários mínimos, diante da condição econômica dos acusados, para cada 

delito e para cada réu. 

 Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou 

atenuantes.

Por fim, na terceira fase, em atenção à causa de aumento de pena 

prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal, elevo de 1/3 a reprimenda dos réus 

Milton, Alexandre e Marcos, exercentes, o primeiro, de cargo de direção, e os 

últimos de cargos em comissão, a qual passará a ser de 5 (cinco) anos, 4 

(quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como o pagamento de 28 

(vinte e oito) dias-multa, no valor unitário de dois salários mínimos, para cada 

réu e para cada delito.

Reconheço o concurso material dos crimes, uma vez que foram 

espaçadas as condutas, durante os dois mandatos do réu Milton como prefeito e 

dos demais réus como secretários  (Paturis, Hípica II e Bosque Grevílea em 1997, 

Terras de Vinhedo em 1998, Grape Village, em 1999, Jardim das Palmeiras em 

2001, além de São Miguel, Terras de São Francisco e Residencial Joana, entre 

1999 e 2004), contra vítimas diferentes, evidenciadas formas diversas de 

conduta (ostensiva, implícita,  pessoalmente, por interpostas pessoas).

Assim, em atenção ao concurso material, somo as penas:

a) dos seis crimes de concussão, praticados pelo réu Milton,  

tornando definitivas as penas em 32 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 

168 dias-multa, no valor unitário de dois salários mínimos;

b) dos quatro crimes de concussão, praticados pelo  réu 

Alexandre, tornando definitivas as penas em 21 anos, 6 meses e 20 dias de 

reclusão e pagamento de 112 dias-multa, no valor unitário de dois salários 

mínimos;

c) dos sete crimes de concussão, praticados pelo réu Marcos, 

tornando definitiva as penas em 37 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 

pagamento de 196 dias-multa, no valor unitário de dois salários mínimos;

d) dos três crimes de concussão, praticados pela ré Nair, 
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tornando definitiva as penas em  12 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 

63 dias-multa, no valor unitário de dois salários mínimos.

Diante da quantidade de pena fixada, bem como de todas as 

razões supra explicitadas para dosar a pena, nos termos do art. 59 do Código 

Penal, que aqui ficam consideradas, o regime adequado para o cumprimento da 

reprimenda corporal é o inicialmente fechado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para 

CONDENAR os réus MILTON ÁLVARO SERAFIM, RG 6.417.495, às penas de 32 

anos e 4 meses de reclusão, regime fechado, e pagamento de 168 dias-multa, no 

valor unitário de dois salários mínimos, por incurso no 316, c.c. art. 327, § 2º e 

69, todos do Código Penal; ALEXANDRE RICARDO TASCA, RG 8.546.818, às 

penas de 21 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, regime fechado, e pagamento 

de 112 dias-multa, no valor unitário de dois salários mínimos, por incurso no 

316, c.c. art. 327, § 2º e 69, todos do Código Penal; MARCOS FERREIRA LEITE, 

RG 14.311.915, às penas de 37 anos , 8 meses e 20 dias de reclusão, regime 

fechado, e pagamento de 196 dias-multa, no valor unitário de dois salários 

mínimos, por incurso no 316, c.c. art. 327, § 2º e 69, todos do Código Penal; e 

NAIR DE SOUZA MELLO, RG 3.706.316, às penas de 12 anos e 6 meses de 

reclusão, regime fechado, e pagamento de 63 dias-multa, no valor unitário de 

dois salários mínimos, por incursa no art. 316, c.c. arts. 29 e 69, todos do Código 

Penal, bem como para ABSOLVÊ-LOS da imputação da prática do delito previsto 

no art. 288 do Código Penal, nos termos do art. 386, II e V (não estar provado 

que a ré Nair concorreu para a infração penal e, assim, não se provou a 

existência do fato) do Código de Processo Penal.

Decreto a perda dos bens adquiridos pela ré Nair, em nome de 

sua secretária Alessandra, nos loteamentos Jardim das Palmeiras e Paturis, e 

reversão aos empreendedores, ou o pagamento do valor correspondente, se 

alienados a terceiros de boa-fé, já  que evidenciada a origem ilícita, nos termos 

do art. 91, II, b do Código Penal, deixando de determinar o mesmo, com relação 

aos lotes adquiridos no loteamento Terras de Vinhedo, já que, ao menos para a 

ré, os lotes teriam sido exigidos em pagamento de honorários advocatícios, não 

obstante estar provada a concussão praticada pela ré, em favor dos demais réus, 
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assegurando-lhes vantagem indevida.

Com relação aos lotes adquiridos ilicitamente pelos demais réus, a 

sentença proferida na ação por improbidade administrativa já determinou a perda 

dos bens, já tendo transitado em julgado. 

Como os acusados responderam ao processo em liberdade em 

decorrência de ordem de habeas corpus concedido pelo Colendo Supremo 

Tribunal Federal, poderão recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos 

culpados e expeçam-se mandados de prisão e ofício ao Cartório Eleitoral, nos 

termos do art. 15, III da Constituição Federal.

P. R. I.

Vinhedo, 19 de outubro de 2015.
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