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PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N° 1.00700/2016-23 
 
Relator: Conselheiro LUCIANO NUNES MAIA FREIRE 

Requerente: CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Requerido: FERNANDO GOÉS GROSSO 
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo 

Advogado: ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA – OAB/SP nº 23.183 
 
 

R E L A T Ó R I O 
 
 
 

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado pela 

Corregedoria Nacional do Ministério Público em desfavor de FERNANDO GOÉS 

GROSSO, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Em 05 de setembro de 2016, foi publicada a Portaria CNMP-CN nº. 

00169, de 1º de setembro de 2016, de instauração do presente feito disciplinar, 

imputando-se ao membro ministerial processado a prática de diversas condutas 

delitivas que, em tese, configurariam os tipos penais de 1) associação criminosa, 

2) corrupção passiva majorada, 3) lavagem de dinheiro recebido em virtude do 

crime de corrupção passiva majorado, 4) concussão e 5) lavagem de dinheiro 

recebido em virtude do crime de concussão, puníveis com a sanção disciplinar de 

demissão e passíveis de disponibilidade compulsória, por interesse público.  

Na oportunidade, foram arroladas, pela Corregedoria Nacional, as 

seguintes testemunhas: 1) OLDAIR DO NASCIMENTO PEREIRA, 2) VANUSA 

FABIANO MENDES, 3) REGISLAIENE ANDREA NEUMSTEIR PEREIRA, 4) 

SÉRGIO LUIS GONÇALVES, 5) JOSUÉ ERALDO DA SILVA, 6) ADRIANA 

FRAUNULOVIC CEBRIAN ARAÚJO REIS, 7) CRISTIANO JOSÉ 

PALTRONERI DE CAMPOS, 8) DANIELA MERINO ALHADEF e 9) MICHEL 

BETENJANE ROMANO. 
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Na mesma ocasião, foi apensada ao presente feito, a Reclamação 

Disciplinar nº 882/2015-06, da qual foram extraídos elementos de convicção sobre 

a autoria e materialidade dos fatos atribuídos ao membro processado. 

Por decisão do Corregedor Nacional, houve o afastamento 

preventivo do requerido, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 

60 (sessenta), decisão posteriormente referendada pelo Plenário deste CNMP. 

No dia 05 de setembro de 2016, os autos foram distribuídos, por 

sorteio, à relatoria do Conselheiro GUSTAVO DO VALE ROCHA. 

Devidamente citado, no dia 19 de setembro de 2016 (fls. 22, Volume 

I), o membro processado apresentou defesa prévia (fls. 24/29), ocasião em que 

arrolou as seguintes testemunhas: 1) JAMILA TRETTEL GUITZLAFF, 2) 

RODRIGO SPROESSER NOVAS, 3) DOMENICO TREMAROLI, 4) JOÃO 

ANTONIO BASTOS GARRETA PRATS, 5) CAMILA MACHADO, 6) CARLOS 

APARECIDO MILANI, 7) FERNANDA MONTEMOR HETEM, 8) DANIEL 

FONTANA GRIPA, 9) ARLETE DEL MASTRO. Além disso, juntou aos autos 

despacho proferido pelo Relator Desembargador MÁRCIO BARTOLI e petições 

acostadas aos autos do procedimento investigatório criminal nº 2062469-

91.2016.8.26.0000, dentre outros documentos (fls. 30/252, Volume I). 

Em 27 de setembro de 2016, na 18ª sessão ordinária, o Plenário deste 

Conselho referendou a decisão de afastamento cautelar do membro processado, 

proferida no ato de instauração deste processo, pelo Corregedor Nacional do 

Ministério Público. 

Em 07 de outubro de 2016, por intermédio da Portaria CNMP-

CONS/GAB/GR nº 05, o Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da 

Paraíba, SAMUEL MIRANDA COLARES, foi designado para realizar as 

diligências necessárias à instrução do presente processo (fls. 254, Volume I). 
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Iniciada a fase instrutória, no dia 25 de outubro de 2016, foi ouvida a 

testemunha SÉRGIO LUÍS GONÇALVES, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Em 

sequência, no 26 de outubro 2016, foram ouvidas as testemunhas JAMILA 

TRETTEL GUITZLAFF, DOMENICO TREMAROLI, MICHEL BENTEJANE 

ROMANO, OLDAIR DO NASCIMENTO PEREIRA, VANUSA FABIANO 

MENDES, REGISLAINE ANDREA NEUMSTEIR PEREIRA, CRISTIANO 

JOSÉ PALTRONERI DE CAMPOS ARAÚJO REIS, JOSUÉ ERALDO DA 

SILVA, DANIELA MERINO ALHADEF, ADRIANA FRAUNULOVIC 

CEBRIAN ARAÚJO REIS, CAMILA POLIZELI MACHADO, CARLOS 

APARECIDO MILANI, DANIEL FONTANA GRIPPA e JOSUÉ ERALDO DA 

SILVA. Na ocasião, foi dispensada a oitiva da testemunha FERNANDA 

MONTEMOR HETEM (fls. 313/317, Volume I). 

No dia 16 de novembro de 2016, foram ouvidas as testemunhas 

JOÃO ANTÔNIO BASTOS GARRETA PRATS e ARLETE DEL MASTRO e, 

ainda, interrogado o Promotor de Justiça FERNANDO GOES GROSSO. 

Encerrada a instrução, foi intimado o processado para a apresentação de alegações 

finais, no prazo de 10 (dez) dias (fl. 454, Volume I). 

Na 22ª Sessão Ordinária, realizada em 21 de novembro de 2016, este 

Conselho, por unanimidade, decidiu pela prorrogação do prazo de conclusão deste 

feito, por 90 (noventa) dias, nos termos do voto do seu então Relator (fl. 456, 

Volume I). 

  Na sequência, o membro processado apresentou suas alegações 

finais (fls. 195/271 do Volume II) e documentação complementar (fls. 457/1469 do 

Volume I e fls. 01/194, Volume II), em sua defesa.  

No dia 31 de janeiro de 2017, o então Relator deste processo, por 

intermédio do Ofício nº 006/2017/GAB/GR-CNMP, informou ao Ministério 
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Público do Estado de São Paulo o término do prazo de afastamento preventivo do 

membro processado, determinado anteriormente nestes autos (fl. 275, Volume II). 

Nova prorrogação de prazo de conclusão deste processo, por 90 

(noventa) dias, foi referendada pelo Plenário deste Conselho, na 3ª Sessão 

Ordinária, realizada em 14 de fevereiro de 2017 (fls. 276/280, Volume II). 

Na mesma oportunidade, foi referendada a decisão monocrática de 

instauração deste Processo Administrativo Disciplinar, em cumprimento à decisão 

liminar proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal GILMAR 

MENDES, na ADI nº 51251 (fl. 286, Volume II). 

Em despacho, datado de 17 de fevereiro de 2017, o então Relator, 

Douto Conselheiro GUSTAVO ROCHA, determinou o aditamento da portaria 

inaugural deste feito, considerando fatos reportados pela testemunha, ADRIANA 

FRANULOVIC, Promotora de Justiça do Estado de São Paulo lotada na 3ª 

Promotoria de Justiça de Indaiatuba/SP (fls. 281/282, Volume II). 

Ato contínuo, foi editada a Portaria CNMP-CN nº 41, de 2 de março 

de 2017 (fls. 289/291, Volume II), em aditamento à Portaria CNMP-CN nº 

169/2016, imputando-se também ao membro processado a prática do crime de 

falsidade ideológica e violação ao dever funcional de declarar-se suspeito ou 

impedido, infrações puníveis com as sanções disciplinares de demissão e 

advertência, respectivamente. 

Ato contínuo, foi reaberto o prazo para instrução processual, bem 

como para manifestação da defesa. 

                                                 
1Em decisão monocrática, o Ministro GILMAR MENDES, deferiu parcialmente a medida cautelar 
requerida na ADI 5125, para conferir interpretação conforme aos artigos 18, VI, segunda parte, e 77, IV, do 
RICNMP, a fim de determinar que a instauração do processo administrativo disciplinar se dê ad referendum 
do Plenário e suspender a aplicação do §3º do art. 77, ficando suspensos os processos administrativos 
disciplinares em curso instaurados por decisão monocrática do Corregedor Nacional até que se ultime o 
referendo em Plenário. 
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Devidamente citado em relação ao aditamento do ato inaugural deste 

processo disciplinar (fl. 297, Volume II), o requerido apresentou nova defesa 

prévia (fls. 299/588, Volume II). 

Em 04 de abril de 2017, a instauração deste processo foi novamente 

submetida ao referendo do Plenário deste CNMP, desta feita, mediante prévia 

intimação do membro processado, facultando-lhe a realização de sustentação oral, 

nos moldes da decisão proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal LUÍS 

ROBERTO BARROSO, no Mandado de Segurança nº 34.675/DF2. Na mesma 

ocasião, foram convalidados os atos até então praticados nestes autos. 

No dia 05 de abril de 2017, por intermédio da Portaria-CNMP-

CONS/GAB/GR nº 04, o Promotor de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

CLAYTON DA SILVA GERMANO, foi designado pelo então Conselheiro Relator 

para realizar diligências necessárias à instrução do presente feito (fl. 604, Volume 

II). 

Na mesma data, o então Conselheiro Relator determinou a oitiva do 

Promotor de Justiça MARCELO FRATANGELO GUILHARDI, bem como a 

realização de novo interrogatório do Promotor de Justiça FERNANDO GOÉS 

GROSSO (fl. 606, Volume II). 

Na sequência, foram acostados aos autos o termo de assentada 

referente à audiência de instrução realizada em 28 de abril 2017, o termo de 

declarações da testemunha MARCELO FRATANGELO GHILARDI, o termo de 

interrogatório de FERNANDO GOÉS GROSSO e a cópia de arquivamento da 

Sindicância nº 010/2016 da Corregedoria Geral do MPSP (fls. 626/637 e 641/673, 

Volume II). 

                                                 
2Em decisão monocrática, o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO deferiu o pedido liminar formulado no 
MS n. 34.675, para suspender os acórdãos impugnados naquele mandamus, sem prejuízo de que o Plenário 
deste CNMP pudesse repetir, de pronto, os atos impugnados, com a prévia intimação do impetrante da 
inclusão do feito em pauta, para exercer seu direito à defesa. A fim de conferir tratamento uniforme aos 
processos disciplinares em trâmite neste Conselho, o procedimento determinado no referido Writ foi 
aplicado aos demais processos, de mesma natureza, em curso. 
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No dia 03 de maio de 2017, o então Relator deste processo, em 

decisão fundamentada, inferiu a realização de perícia contábil nas contas do 

processado, diligência avaliada como desnecessária e protelatória, e, por fim, 

determinou a intimação do processado para apresentação de novas alegações 

finais, no prazo de 10 (dez) dias (fls. 639/640, Volume II), material acostado às fls. 

721/734, Volume II, complementado com documentos de fls. 686/719 e 736/744, 

Volume II. 

Em 23 de maio de 2017, o Plenário deste Conselho referendou nova 

prorrogação de prazo de conclusão deste processo, por mais 30 (trinta) dias (fl. 

748, Volume II). 

No dia 05 de junho de 2017, o advogado RODRIGO SPROESSER 

NOVAS renunciou ao mandato que lhe fora constituído nestes autos pelo membro 

processado (fls. 762, Volume II). 

Incluído os autos para julgamento de mérito na 13ª sessão ordinária 

de 2017, que seria realizada no dia 25 de julho, o membro processado constituiu o 

advogado ANTÔNIO CLÁUDIO MARIZ DE OLIVEIRA para representar-lhe 

neste processo (fls. 772/773, Volume II). 

Na sequência, precisamente em 07 de agosto de 2017, o então 

Relator deste processo, o Douto Conselheiro GUSTAVO ROCHA, por motivo de 

foro íntimo, declarou-se suspeito para atuar nos autos (fls. 775/776). 

O presente processo foi redistribuído. Primeiro, ao então Conselheiro 

OTAVIO BRITO LOPES e, em razão do término do seu mandato, ao então 

Conselheiro WALTER DE AGRA JUNIOR.  

Findo o mandato do então Conselheiro WALTER DE AGRA 

JUNIOR, os presentes autos foram, por fim, redistribuídos a este Relator. 
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Na ocasião, constatei que o presente processo se encontrava apto 

para julgamento, razão pela qual apenas intimei o membro processado quanto à 

inclusão do feito na pauta desta sessão. 

É o relatório , no essencial; passo ao voto. 

 

 

V O T O 

 

 

SENHORA PRESIDENTE: Trata-se de processo administrativo 

disciplinar instaurado em desfavor do Promotor de Justiça FERNANDO GOÉS 

GROSSO, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, em razão da 

prática, em tese, de infrações funcionais que se encontram tipificadas nos crimes 

de 1) associação criminosa, 2) corrupção passiva majorada, 3) lavagem de 

dinheiro recebido em virtude do crime de corrupção passiva majorado, 4) 

concussão, 5) lavagem de dinheiro recebido em virtude do crime de concussão e 6) 

falsidade ideológica, puníveis com a sanção disciplinar de demissão, nos termos 

do art. 157, I, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo, e 

passíveis de disponibilidade compulsória, nos termos do art. 163, do mesmo 

diploma legal, e, ainda, em razão de 7) violação ao dever funcional de declarar-se 

suspeito ou impedido, punível com advertência, a teor do disposto no art. 237, I, 

daquele Estatuto Legal. 

Impende registrar, Senhores Conselheiros, que a matéria veiculada 

nestes autos também é objeto de persecução penal, pois o Ministério Público 

do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra o agente ministerial, junto 

ao Egrégio Tribunal de Justiça daquele Estado, em relação aos mesmos fatos 

narrados pela Corregedoria Nacional, com exceção da suposta prática do crime de 

falsidade ideológica. Compulsando os autos do procedimento investigatório 
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criminal nº 2062469-92.2016.8.26.0000, em trâmite na Corte de Justiça 

Bandeirante, constata-se que, em 19 de abril de 2017, o Órgão Especial recebeu 

parcialmente a denúncia, rejeitando somente a imputação do crime de associação 

criminosa.  

Com essas considerações iniciais, passo ao exame das preliminares 

e, posteriormente, ao mérito das imputações objeto deste processo administrativo 

disciplinar. 

 

I – DAS PRELIMINARES 

 

(a) DA ATRIBUIÇÃO DISCIPLINAR DO CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO  

 
  A defesa junta aos autos cópia da decisão da sindicância nº 

002/2015-CGMP (fls. 1178/1239, Volume I), arguindo que os fatos ora sob 

julgamento já foram devidamente submetidos ao crivo da Corregedoria-Geral do 

Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Da análise das informações prestadas, constato, entretanto, que o 

órgão correcional local, a despeito de ter instaurado sindicância para apurar a 

prática de infrações disciplinares por parte do agente ministerial processado, 

relacionadas aos mesmos fatos aportados nestes autos, deliberou, em 11/12/2015, 

em razão das infrações funcionais descritas, apenas e tão somente pela 

aplicação de remoção compulsória por interesse público. 

  Ocorre, Senhores Conselheiros, que o pedido de remoção por 

interesse público no Ministério Público do Estado de São Paulo não tem 

natureza disciplinar, mas sim meramente administrativa, conforme se verifica 

do artigo 138 c/c artigo 237 da Lei n. 734/1993 (Lei Orgânica do Ministério 

Público do Estado de São Paulo), in verbis: 
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“Art. 138. A remoção compulsória somente poderá ser efetuada com 
fundamento no interesse público e será processada mediante 
representação do Procurador-Geral de Justiça ou do Corregedor-Geral do 
Ministério Público ao Conselho Superior do Ministério Público, 
assegurada ampla defesa, na forma do seu Regimento Interno.  
Art. 237. Os membros do Ministério Público são passíveis das seguintes 
sanções disciplinares: I - advertência; II - censura; III - suspensão por até 
90 (noventa) dias; IV - cassação da disponibilidade e da aposentadoria; V 
- demissão”. (destaques inseridos) 

   
Portanto, é possível concluir que não houve qualquer providência 

de natureza disciplinar em relação aos fatos sob apuração no âmbito do 

Ministério Público do Estado de São Paulo. 

  A conclusão é reforçada diante do advento da perda de objeto da 

remoção compulsória, uma vez que, no dia 29 de abril de 2016, o ora 

processado foi promovido, por antiguidade, ao cargo de 21ª Promotor de 

Justiça da Capital de São Paulo (fls. 458/497, volume I).  

  Diante do exposto e, sobretudo, em virtude da competência 

originária e concorrente deste Conselho Nacional para apurar faltas funcionais 

perpetradas por membros do Ministério Público brasileiro3, admito a pretensão 

disciplinar punitiva veiculada nos presentes autos. 

 

(b) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO 

TELEFÔNICA  

                                                 
3“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO 
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. COMPETÊNCIA 
ORIGINÁRIA DO CNMP. ATO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 130-A, §2º, III e IV, na exegese 
adotada pelo Supremo Tribunal Federal, não condicionou a atuação do CNMP à inércia do 
órgão local do MP. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o 
Conselho Nacional de Justiça detém competência originária e concorrente com os Tribunais de 
todo o país para instaurar processos administrativo-disciplinares em face de magistrados, sendo 
aplicável, ao CNMP, o mesmo entendimento em face da semelhança das respectivas 
competências. (MS 28.003, Red. para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 31/5/2012) [...] 5. O 
CNMP não está adstrito à forma de atuação de outros órgãos do MP, não havendo, portanto, 
impossibilidade de abertura de tal sindicância. [...] 7. Agravo regimental a que se nega 
provimento”. (STF – 1ª Turma, MS 28810 AgR/DF, rel. Min. LUIZ FUX, j. 24/11/2015) 
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O membro processado, em sede de preliminar, arguiu a nulidade da 

interceptação telefônica realizada em seu desfavor, sob alegação de ofensa à 

lei de interceptações e ao foro por prerrogativa de função, pois teriam 

decorridos mais de 6 (seis) meses da implementação da medida cautelar até o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, órgão com competência 

originária no caso, ser informado dessa diligência. 

A pretensão do processado não merece acolhida.  

Peço vênia para adotar integralmente as razões do Colendo Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 19 de abril de 2017, no ato 

de recebimento da denúncia oferecida contra o membro processado, à 

unanimidade, afastou a arguição em referência, em conformidade com o voto do 

desembargador MÁRCIO BARTOLI, relator do procedimento investigatório 

criminal nº 2062469-92.2016.8.26.0000. 

A Corte de Justiça Bandeirante decidiu que apenas com o 

desenvolvimento das investigações revelou-se possível a constatação de 

eventual atuação do promotor de justiça nos fatos delituosos, bem como que 

não houve qualquer ação que configurasse efetiva investigação daquele 

agente ministerial durante o trâmite do procedimento investigativo sob a 

presidência e fiscalização do Juízo de Primeira Instância, pois os diálogos 

monitorados entre ele e as pessoas investigadas, ou mesmo a menção a seu nome, 

foram acidentalmente colhidos, portanto, são frutos de interceptação 

telefônica regularmente deferida.  

Colaciono trecho do voto do Desembargador Relator: 

“3. Inicialmente, é caso de rejeição das teses defensivas que apontam 
irregularidade processual em razão da nulidade substancial das 
interceptações telefônicas.  
(...) 
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No referente à alegação de ofensa à prerrogativa de foro não se vislumbra 
má-fé do Representante do Ministério Público de Primeiro Grau ou 
mesmo a intenção de subtrair a investigação da fiscalização deste 
Tribunal de Justiça, pois o exame dos autos não permite afirmar que, 
desde o início das investigações, o Representante do Ministério Público 
possuía dados suficientes que permitissem a inclusão do Promotor de 
Justiça FERNANDO GÓES GROSSO como sendo um dos investigados, 
obrigando a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça para devida 
fiscalização dos atos investigatórios. 
Quanto à menção a ele e ao Prefeito Municipal de Indaiatuba nas 
conversas interceptadas, ou, mesmo sua condição de interlocutores de 
diálogos com outros investigados, frise-se que tal fato, isoladamente, sem 
que houvesse claro indicativo de que eles estivessem mesmo envolvidos na 
prática de crimes, não obriga o deslocamento da competência para a 
fiscalização do procedimento investigatório, mesmo porque, ao que tudo 
indica, até a análise conjunta dos documentos e de outros elementos 
trazidos durante a apuração inicial era impossível aventar a hipótese de 
que essas autoridades eram, em tese, coautores ou partícipes dos delitos 
em apuração e que deveriam, por consequência, figurar na condição de 
investigados. Aparentemente, apenas com o desenvolvimento das 
investigações é que se permitiu a constatação de possível atuação de 
agentes detentores de prerrogativa de foro nos fatos o que foi, inclusive, 
destacado diversas vezes no relatório final. Note-se, ademais, que não 
houve qualquer ação que configurasse efetiva investigação dessas 
autoridades durante o trâmite do procedimento investigativo perante a 
fiscalização do Juízo de Primeira Instância, pois os diálogos 
monitorados entre eles e as pessoas investigadas, ou mesmo a menção a 
seus nomes, foram colhidos acidentalmente, como fruto de interceptação 
telefônica regularmente deferida. A constatação do possível 
envolvimento de autoridades com prerrogativa de foro se deu, ressalte-se, 
após análise de outros elementos de prova e não apenas dos diálogos 
citados no relatório final. Assim, com a averiguação do possível 
envolvimento do Prefeito Municipal e do Promotor de Justiça nos crimes 
investigados, houve apenas a elaboração de relatório sobre as 
investigações até então realizadas e a remessa dos autos e respectivos 
documentos à Procuradoria-Geral de Justiça para que fossem tomadas 
as providências cabíveis perante a este Tribunal de Justiça. 
Dessa forma, não existe nulidade a ser declarada. Nesse sentido:  
“Agravo regimental. Reclamação. Agravante com prerrogativa de foro. 
Inexistência de investigação em primeira instância contra ele. Nulidade de 
atos praticados em primeira instância. Descabimento. 1. Inexiste 
nulidade nos atos judiciais praticados em primeira instância pela simples 
interceptação autorizada de diálogos entre pessoas investigadas por 
aquele juízo e autoridade com prerrogativa de foro. 2. A posterior 
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constatação do possível envolvimento do réu com prerrogativa de foro 
enseja a remessa da investigação para o tribunal competente, mas não 
nulifica os atos que ensejaram a descoberta fortuita da participação. 3. 
Agravo regimental desprovido”4.  
Do teor do acórdão dessa decisão, extrai-se:  
“Desde o início, venho afirmando que o agravante não era alvo de 
investigação em primeira instância e que houve descoberta fortuita da sua 
possível participação quando averiguadas as condutas dos demais 
investigados. Essa descoberta posterior ensejou a instauração do devido 
inquérito nesta Corte (Inquérito n. 846/DF). Consignei na decisão 
proferida em 6.9.2012 o seguinte: 
'Não consta dos documentos juntados aos autos que o reclamante esteja 
sendo investigado criminalmente. O mero fato de ter sua voz gravada em 
conversas telefônicas interceptadas por ter-se comunicado com quem 
está sob a junção de tal medida cautelar não o torna um investigado em 
potencial (...) Contudo, não demonstra sua qualidade de investigado, o 
que é essencial para esta reclamação; inclusive nem sequer há decisão de 
juízo reclamado determinando interceptação do telefone do reclamante. 
Até o contrário, pois, à fl. 163 (e-STJ), há relatório da autoridade policial 
em auto circunstanciado de interceptação telefônica sobre tais conversas, 
no qual a autoridade policial esclarece que tais diálogos 'surgiram de 
encontros fortuitos, pessoas diversas ou com prerrogativa de foro' e que 
não realizaram nenhuma diligência sobre eles porque 'o teor desses 
diálogos não tem relação direta com fatos objeto da investigação'.” 
Na decisão do dia 1º.3.2013 consta: 'Somente com o nascimento do 
referido inquérito é que o reclamante passa à condição de investigado 
pela suposta prática de ilícito penal. Até então, havia apenas o fato de 
que sua voz fora gravada em conversas telefônicas interceptadas por ter-
se comunicado com pessoa submetida à medida deferida em primeira 
instância. Esse fato, todavia, não o torna um investigado por aquele 
juízo. Dessa forma, não era mesmo cabível a reclamação para 
preservação da competência do STJ. O objetivo do reclamante era que 
fosse cessada a investigação contra ele em primeira instância, para que 
viesse a esta Corte. Não obstante a inexistência de investigação no juízo 
inferior, a pretensão foi atingida, uma vez que a investigação agora 
tramita no Superior Tribunal de Justiça.' Por fim, na decisão proferida em 
14.5.2013, decidi: 'Ainda que assim não fosse, cumpre observar que, 
inicialmente, o inquérito policial investigava a conduta de outras pessoas 
na empreitada criminosa. Somente com a descoberta fortuita da possível 
participação do agravante é que ele passou à qualidade de investigado, 
de modo que o inquérito veio para o STJ a fim de que prosseguissem as 
investigações. Portanto, os atos conduzidos pelo magistrado de primeira 

                                                 
4 STJ – Corte Especial – AgRgAgRg na Rcl 9.665 – Rel. João Otávio de Noronha – j. 01.08.2013. 
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instância não ferem a competência desta Corte, pois o então magistrado 
não era investigado.' Portanto, reafirmo que o inquérito policial em 
trâmite na primeira instância investigava a conduta de outras pessoas e, 
de maneira fortuita, constatou-se a possível participação do agravante. 
Não houve usurpação de competência desta Corte nem produção de 
provas por autoridade incompetente, uma vez que essa descoberta fortuita 
desaguou na instauração de inquérito no STJ. Os atos conduzidos pelo 
magistrado de primeira instância não ferem a competência desta Corte, 
pois o agravado não era investigado’. 
Rejeitam-se, assim, as alegações preliminares de nulidade da 
interceptação telefônica”. (destaques do original) 
 

Com essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade das 

interceptações telefônicas. 

 

(c) DA PRESCRIÇÃO  

 

Compulsando os autos, verifico que os fatos que ensejaram a 

indicação, pela Corregedoria Nacional, da suposta violação ao dever funcional de 

declarar-se suspeito ou impedido por parte do membro ministerial requerido, 

ocorreram entre 31 de outubro de 2013 e 07 de novembro 2013. 

Em síntese, extrai-se do ato de aditamento5 à portaria de instauração 

deste processo e da conclusão da sindicância n. 002/2016, realizada no âmbito do 

Parquet paulista, que o membro processado teria deixado de declarar-se suspeito 

em processo envolvendo amigo íntimo e empresário CARLOS APARECIDO 

MILANI e, em vez de promover a devida comunicação da substituição automática 

ao Procurador-Geral de Justiça do Parquet paulista, redigiu a promoção de 

arquivamento dos autos e solicitou ao seu substituto legal que assinasse o 

documento. 

Referida infração disciplinar, conforme já salientado, é punível com 

a sanção disciplinar de advertência, em razão do disposto no artigo 237, I, c/c 
                                                 
5 Portaria CNMP-CN n. 00041, de 2 de março de 2017. 
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artigo 240, da Lei n. 734/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de 

São Paulo), cuja punibilidade prescreve em 2 (dois) anos, a correr do dia em que a 

falta for cometida, conforme se infere do art. 246, inciso I, § 2º, alínea “a”, do 

referido diploma legal.6 

Portanto, não há qualquer dúvida de que já se operou a prescrição,  

de sorte que reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão disciplinar em 

relação à imputação de suposta violação ao dever funcional de declarar-se 

suspeito ou impedido, ante a decorrência do biênio prescricional fixado naquele 

Estatuto. 

Não vislumbro, ademais, a incidência de causa interruptiva do prazo 

prescricional, tendo em vista que a portaria7 por meio da qual se imputa ao 

processado a referida infração disciplinar foi publicada em 03 de março de 2017, 

ou seja, quando a pretensão disciplinar já se encontrava prescrita.  

Por outro lado, oportuno consignar que não ocorreu a prescrição 

da pretensão punitiva em relação aos demais crimes imputados ao membro 

ministerial processado, pois não transcorreram os seguintes prazos 

prescricionais: 

a) de 08 (oito) anos para o delito de associação criminosa (CP, art. 

288), nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal; 

b) de 16 (dezesseis) anos para os delitos de corrupção passiva 

majorada (CP, art. 317), concussão (CP, art. 316), lavagem de dinheiro (Lei 

9.613/98, art. 1º) e falsidade ideológica (CP, art. 299), nos termos do art. 109, III 

do Código Penal. 

                                                 
6Art. 246. Prescreve: I - em 2 (dois) anos a punibilidade das faltas puníveis com as penas de advertência, 
censura e suspensão; (...)  
§ 2º - A prescrição começa a correr:  
a) do dia em que a falta for cometida; (...) 
§ 3º - Interrompe-se o prazo da prescrição pela expedição da portaria instauradora do processo 
administrativo e pela decisão deste. 
7Portaria CNMP-CN n. 701/2017 
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Isso porque a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São 

Paulo dispõe que “a falta, também definida como crime, prescreverá juntamente 

com a ação penal”8. 

Passo então ao exame de mérito. 

 
II – DO MÉRITO 

 
(a) DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA 

  
 Consoante se depreende do ato de instauração do presente processo 

administrativo disciplinar, durante os anos de 2013 e 2014, no município de 

Indaiatuba/SP, com consciência e vontade, o agente ministerial processado 

associou-se com JOSUÉ ERALDO DA SILVA  e SÉRGIO LUÍS 

GONÇALVES , para a prática de crimes contra o meio ambiente e a administração 

pública em favor da pessoa jurídica denominada JACITARA HOLDING 

PARTICIPAÇÕES LTDA, empreendimento representado por JOSUÉ ERALDO 

DA SILVA.   

 Em sua defesa, o agente ministerial processado assevera que o 

contato existente com JOSUÉ ERALDO DA SILVA era mínimo, esporádico, 

pontual, decorrente de um pedido do Procurador-Geral de Justiça do MPSP 

para a colocação de um elevador no prédio do Ministério Público e da contratação 

de JOSUÉ, pelo doador em 2013, e, em relação a SÉRGIO LUÍS 

GONÇALVES , pondera que a relação entre eles decorre, naturalmente, do fato de 

serem casados. 

Da análise dos autos, no entanto, resta inequívoca a evidência da 

prática do crime de associação criminosa por parte do agente ministerial 

processado. 
                                                 
8Art. 246 (...) § 1º - A falta, também definida como crime, prescreverá juntamente com a ação penal.  
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Com efeito, há nos autos elementos suficientes no sentido de que 

o agente ministerial processado, à frente da 2ª Promotoria de Justiça de 

Indaiatuba/SP, com atribuições vinculadas à tutela do meio ambiente e da 

ordenação urbanística naquela Comarca, realizava verdadeira “blindagem 

jurídica”, com o objetivo de evitar a persecução penal ou a tutela coletiva 

contra ilícitos praticados pela pessoa jurídica JACITARA, representada por 

JOSUÉ ERALDO DA SILVA , o qual desempenhava atividade empresarial no 

ramo da construção civil e de empreendimentos imobiliários no município de 

Indaiatuba/SP, principalmente por intermédio da referida empresa. Em 

contrapartida, o membro processado auferia vantagem econômica ilícita, por 

intermédio da venda de obras de arte de seu companheiro, SÉRGIO LUÍS 

GONÇALVES, o qual se dedica ao comércio de obras dessa natureza, por 

intermédio de uma galeria de sua propriedade. 

Ao contrário do afirmado pelo agente ministerial processado, o 

contato existente com o empresário JOSUÉ ERALDO DA SILVA não era 

esporádico e eventual, mas duradouro e permanente, com exemplo do registro 

de ligações telefônicas realizadas entre os envolvidos, antes mesmo do ano de 

2013. 

A comprovação da associação criminosa para o fim de cometer 

crimes entre o membro processado e os senhores JOSUÉ ERALDO DA 

SILVA e SÉRGIO LUÍS GONÇALVES pode ser extraída de diversos 

elementos de prova juntados aos autos, notadamente das provas regularmente 

colhidas no procedimento investigatório criminal nº 2062469-

92.2016.8.26.0000, que tramitou junto ao Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo. Cito exemplos da atividade delituosa, mencionados no voto 

declarado pelo excelentíssimo Desembargador RICARDO ANAFE, 
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acompanhado pelo Órgão Especial da Corte Paulista, por maioria, em 

acórdão lavrado em 19/04/2017, in verbis: 

“(…) Verifica-se que entre os acusados existe uma relação de amizade. 
De fato, em ligação telefônica de 19/10/2014, Josué afirmou ser amigo 
de Fernando (fl. 249; fl. 252; fl. 1751 e 1752). Igualmente, o próprio 
Fernando teria dito a colegas que era amigo de Josué (fl. 2400 a 2405). 
Além disso, Fernando foi com Sérgio à festa de inauguração da sede da 
empresa de Josué (fl. 2258). Afirma-se, também, que possivelmente 
Fernando e Josué estiveram em Chicago, Estados Unidos da América, 
numa mesma oportunidade (fl. 2353). Josué e Sérgio também se 
encontraram em evento social na cidade de Indaiatuba (fl. 1757). 
Assim, relata-se grande número de ligações telefônicas entre Fernando e 
Josué, entre 11/12/2012 e 13/03/2014 (fl. 1745 a 1748). As ligações são 
mesmo anteriores ao início da construção do elevador na Promotoria, 
quando teriam sido apresentados, em meados de 2013. 
Em relação à aquisição de obras de arte, noticia-se que Sérgio enviou 
uma tela para Josué por meio de Fernando (fl. 1764 e 1765), que, por 
sua vez, foi à casa de Josué para entregar a obra (fl. 1589 a 1606).  
Chama-se também a atenção para o fato de que, por ocasião da 
instalação de elevador no prédio da Promotoria, Fernando teria omitido 
de seus colegas Promotores de Justiça que seria a empresa de Josué a 
responsável pela instalação do elevador (fl. 1787 a 1796). Igualmente, 
Fernando pediu a Josué que seus funcionários não trabalhassem no 
prédio da Promotoria com uniformes de sua empresa (fl. 1589 a 1606) 
(fl. 1870-1890) (fl. 2364-2371). Fernando não queria que a obra fosse 
relacionada à empresa Jacitara, de Josué (fl. 1613 a 1626).  
Além disso, em dada oportunidade Josué foi visto com Fernando em seu 
gabinete, examinando uma planta de loteamento (fl. 2364 a 2371). 
Acrescente-se que, em relação à ação penal envolvendo a empresa “Pau 
Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda”, noticia-se a conversa entre 
Josué e Sérgio, na qual aquele pede sua intervenção junto a Fernando 
para assuntos relacionados à ação penal proposta contra Ruth do Vale 
Kok de Sá Moreira, João Bicudo do Valle e Francisco Carlos Zanotello 
(autos nº 2796/2007). Após o contato de Josué, Sérgio conversa com 
Fernando, que se compromete a atender o pedido (fl. 251; fl. 1752-
1753). 
Mais especificamente, Josué coloca-se como intermediário entre o 
advogado Frederico __ representante de Ruth e João __ para conseguir 
uma audiência com Fernando, a fim de demonstrar-lhe a ocorrência de 
prescrição (fl. 251; fl. 253). Em suas declarações, Josué confirma que 
colocou em contato o advogado de Ruth e João com Fernando (fl. 1613 
a 1626). 
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Em conversa telefônica de 20/10/2014, Fernando diz a Josué que 
receberá o advogado para conversar sobre o processo da empresa “Pau 
Preto Ltda.” (fl. 1753 e 1754). Posteriormente, Fernando manifestou-se 
nos autos favoravelmente ao reconhecimento da prescrição (fl. 256). 
É importante ressaltar que na ligação interceptada entre Josué e o 
advogado Frederico, em 20/10/2014, em que se discute a reunião com 
Fernando para apreciar o pedido de reconhecimento da prescrição da 
ação quanto a Ruth e João, fica claro que Josué tem interesse no 
desfecho do processo criminal, pois sabe de sua responsabilidade (fl. 
253). Isso se extrai também da ligação entre Josué e Fábio, em 20/10/14 
(fl. 254-255).  
Igualmente, em ligação telefônica de Josué em 15/10/2014, depreende-se 
que já conversara com Fernando sobre o processo relacionado à 
empresa “Pau Preto Ltda.”. Fernando lhe dissera que teria que “lavar 
minhas mãos e mandar pra frente” (fl. 1750 e 1751).  
Além disso, Josué conversou com Sérgio sobre Inquérito Civil presidido 
pelo Promotor de Justiça Dr. Michel Romano em 18/09/14, pois Josué 
foi notificado para prestar declarações (fl. 229-230) (...)”.  
 

Impende destacar que a atividade empresarial desempenhada por 

JOSUÉ ERALDO DA SILVA , por sua natureza, ostentava elevado potencial 

degradador do meio ambiente e, portanto, sujeitava-se à fiscalização do Ministério 

Público, especificamente da Promotoria de Justiça titularizada pelo membro 

processado à época dos fatos.  

Diante desse cenário, há provas evidentes de que o membro 

processado se omitiu na prática de atos de ofício no afã de viabilizar as 

atividades empresariais desenvolvidas por JOSUÉ ao arrepio da lei, 

notadamente das disposições legais e regulamentares inerentes à tutela do 

meio ambiente e da ordenação urbanística daquele município, e, em troca, 

auferiu vantagens pecuniárias ilegais. Com efeito, tem-se como inconteste a 

caracterização da conduta do membro requerido como crime de associação 

criminosa. 

Sobre o tipo penal em questão, dispõe o Código Penal, em seu artigo 

288, verbis: 
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Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de 
cometer crimes: (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 
2013) 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 
Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é 
armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. (destaque 
inserido). 

   

Acerca do tema, assim discorre Cleber Masson (Código Penal 

comentado. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, págs. 1048/1049): 

“No art. 288 do Código Penal, é imprescindível o vínculo associativo, 
revestido de estabilidade e permanência, entre seus integrantes. (...) 
Na associação criminosa, pouco importa se os delitos para os quais foi 
constituída venham ou não ser praticados. Em outras palavras, o crime 
tipificado no art. 288 do Código Penal é de natureza formal, consumando-
se com a simples associação estável e permanente de três ou mais pessoas 
para a prática de crimes, ainda que no futuro nenhum delito seja 
efetivamente realizado. (...) 
Nem mesmo é preciso que todos os seus integrantes se conheçam 
mutuamente, ou residam na mesma localidade, ou tenham sede habitual de 
reunião. Para o acordo associativo não é obrigatória a presença conjunta 
dos comparsas, e poderá efetuar-se até mesmo mediante emissários, 
telefones ou qualquer meio de comunicação. (...)” 

 

 Conforme leciona o nobre doutrinador, para a caracterização do 

crime de associação criminosa, não se exige a efetiva prática de crimes, basta a 

existência de finalidade para cometê-los. No caso, há provas não só da presença 

do vínculo associativo entre eles, mas, também, da efetiva realização de 

alguns de seus acordos ilícitos para os quais foi constituída a organização, 

notadamente os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, conforme será 

abordado no desenvolver deste voto. 

Impende destacar, ainda, que, em relação ao crime de associação 

criminosa, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao apreciar a denúncia 

oferecida pelo Parquet paulista em desfavor do agente ministerial requerido, 

reconheceu que o conjunto das relações travadas entre as pessoas ora 
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referidas revela a estabilidade e a permanência do grupo para cometer 

crimes, entretanto, deixou de recebê-la, apenas e tão somente, por considerar 

a peça inicial inepta, pois esta limitou-se a mencionar quando a associação se 

iniciou, ou seja, no final do segundo semestre de 2012, período em que não 

vigorava a atual redação do artigo 288 (associação criminosa), vigente a partir de 

19 de setembro de 2013. 

Considerando-se a relevância, transcrevo trecho do voto declarado 

pelo excelentíssimo Desembargador RICARDO ANAFE, acompanhado pelo 

Órgão Especial da Corte Paulista, por maioria, em acórdão lavrado em 

19/04/2017, in verbis: 

“ No que se refere à associação criminosa, consta da denúncia que os 
acusados Fernando Góes Grosso, Sérgio Luís Gonçalves e Josué Eraldo 
da Silva se associaram no segundo semestre de 2012 para cometer crimes. 
É certo que, à época da formação da associação, a redação do artigo 288 
do Código Penal exigia que o número mínimo de quatro pessoas para a 
adequação típica. Somente com a alteração legislativa empreendida pela 
Lei nº 12.850/13 foi dada nova redação ao dispositivo, que passou a 
criminalizar a conduta de “associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para 
o fim específico de cometer crimes”. A nova redação do artigo 288, 
caput, do Código Penal entrou em vigor em 19/09/2013 e, portanto, 
somente após essa data tornou-se conduta típica o crime de associação 
criminosa com três ou mais pessoas. 
Acrescente-se que o crime de associação criminosa se qualifica como 
crime permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo; logo, a 
lei mais grave pode ser aplicada ao caso, desde que tenha entrado em 
vigor no período em que as condutas típicas ainda eram executadas. Em 
outras palavras, permanecendo Fernando Góes Grosso, Sérgio Luís 
Gonçalves e Josué Eraldo da Silva em associação a partir da entrada em 
vigor da lei mais grave e incriminadora, em 19/09/2013, ela se aplica de 
modo pleno. Importa, antes de tudo, que a cessação do crime permanente 
se dê sob a vigência da lex gravior. Tal entendimento restou sumulado no 
enunciado nº 711, do Colendo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual 
“a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime 
permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou 
da permanência.” 
Por outro lado, deve-se sublinhar a sua inaplicabilidade a fatos anteriores 
a 19/09/2013, respeitando-se a irretroatividade da lei penal mais grave. 
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Por sua vez, extrai-se da denúncia que a associação criminosa se 
manteve até data posterior à nova redação incriminadora do art. 288 do 
Código Penal, uma vez que teriam cometido o crime de lavagem de 
dinheiro entre 28/06/2013 e 26/03/2014. 
Deste modo, não se verifica qualquer óbice relativo à aplicação da lei 
penal no tempo quanto ao artigo 288 do Código Penal, conforme a 
redação dada pela Lei nº 12.850/13. 
Em igual sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 
Justiça: 
“ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROCESSUAL PENAL E PENAL. 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA DÃO CONTA QUE A CONDUTA 
DELITUOSA PERDUROU ATÉ DATA POSTERIOR AO ADVENTO 
DA LEI 12.850/2013. SÚMULA 711/STF. INEXISTÊNCIA DE 
DEFINIÇÃO LEGAL, À ÉPOCA DOS FATOS, PARA O CRIME DE 
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPUTAÇÃO DE CRIME CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TAMBÉM COMO ANTECEDENTE AO 
DE LAVAGEM. PARTICIPAÇÃO NO CRIME ANTECEDENTE. 
DISPENSÁVEL À ADEQUAÇÃO DE CONDUTA DE QUEM OCULTA 
OU DISSIMULA A NATUREZA DOS VALORES PROVENIENTES DA 
EMPREITADA DELITUOSA. INOCORRÊNCIA DE TAL ESPÉCIE 
DE CRIME. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO EM 
HABEAS CORPUS IMPROVIDO. (...) 5. Tendo sido nas  instâncias 
locais restado admitida a permanência da denunciada na organização 
criminosa, ainda cometendo atos criminosos quando do advento da Lei 
12.850/2013, aplica-se a Súmula 711/STF: "A Lei penal mais grave 
aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua 
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência." (...) 
10. Recurso em habeas corpus improvido.” (STJ, Recurso Ordinário em 
Habeas Corpus nº 74.751/DF, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, 
julgado em 18/10/2016).  
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E 
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO 
PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. REITERAÇÃO. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS POR 
PRECATÓRIA. INTERROGATÓRIO. NULIDADE NÃO 
CONFIGURADA (ARTS. 222 E 400 DO CPP). EXCESSO DE PRAZO 
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO, 
QUE CONTA COM DEZESSETE RÉUS E DIVERSAS 
PRECATÓRIAS A SEREM CUMPRIDAS. DEMORA JUSTIFICADA. 
INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. CRIME DE 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI N. 12.850/2013. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 711/STF. FIANÇA INDEFERIDA. PENAS QUE, 
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SOMADAS, ULTRAPASSAM O LIMITE DE 4 ANOS. 
PRECEDENTES. (...) 4. Incabível a pretensão recursal de se afastar a 
incidência da Lei n. 12.850/2013, considerando que a organização 
criminosa é crime permanente, incidindo in casu a Súmula 711/STF, 
segundo a qual a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou 
ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da 
continuidade ou da permanência, hipótese dos autos. (...) 6. Recurso 
ordinário em habeas corpus improvido.” (STJ, Recurso Ordinário em 
Habeas Corpus nº 48.121/SC, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª 
Turma, julgado em 14/10/2014).  
Além disso, há nos autos suficientes indícios de cometimento de tal 
crime, vislumbrando-se a permanência e a estabilidade da associação. 
Com efeito, os indícios de associação entre os acusados Fernando, 
Sérgio e Josué podem ser extraídos de diversos elementos de informação 
já presentes no feito. 
Verifica-se que entre os acusados existe uma relação de amizade. De 
fato, em ligação telefônica de 19/10/2014, Josué afirmou ser amigo de 
Fernando (fl. 249; fl. 252; fl. 1751 e 1752). Igualmente, o próprio 
Fernando teria dito a colegas que era amigo de Josué (fl. 2400 a 2405). 
Além disso, Fernando foi com Sérgio à festa de inauguração da sede da 
empresa de Josué (fl. 2258). Afirma-se, também, que possivelmente 
Fernando e Josué estiveram em Chicago, Estados Unidos da América, 
numa mesma oportunidade (fl. 2353). Josué e Sérgio também se 
encontraram em evento social na cidade de Indaiatuba (fl. 1757). 
Assim, relata-se grande número de ligações telefônicas entre Fernando e 
Josué, entre 11/12/2012 e 13/03/2014 (fl. 1745 a 1748). As ligações são 
mesmo anteriores ao início da construção do elevador na Promotoria, 
quando teriam sido apresentados, em meados de 2013. 
Em relação à aquisição de obras de arte, noticia-se que Sérgio enviou 
uma tela para Josué por meio de Fernando (fl. 1764 e 1765), que, por 
sua vez, foi à casa de Josué para entregar a obra (fl. 1589 a 1606).  
Chama-se também a atenção para o fato de que, por ocasião da 
instalação de elevador no prédio da Promotoria, Fernando teria omitido 
de seus colegas Promotores de Justiça que seria a empresa de Josué a 
responsável pela instalação do elevador (fl. 1787 a 1796). Igualmente, 
Fernando pediu a Josué que seus funcionários não trabalhassem no 
prédio da Promotoria com uniformes de sua empresa (fl. 1589 a 1606) 
(fl. 1870-1890) (fl. 2364-2371). Fernando não queria que a obra fosse 
relacionada à empresa Jacitara, de Josué (fl. 1613 a 1626).  
Além disso, em dada oportunidade Josué foi visto com Fernando em seu 
gabinete, examinando uma planta de loteamento (fl. 2364 a 2371). 
Acrescente-se que, em relação à ação penal envolvendo a empresa “Pau 
Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda”, noticia-se a conversa entre 
Josué e Sérgio, na qual aquele pede sua intervenção junto a Fernando 
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para assuntos relacionados à ação penal proposta contra Ruth do Vale 
Kok de Sá Moreira, João Bicudo do Valle e Francisco Carlos Zanotello 
(autos nº 2796/2007). Após o contato de Josué, Sérgio conversa com 
Fernando, que se compromete a atender o pedido (fl. 251; fl. 1752-
1753). 
Mais especificamente, Josué coloca-se como intermediário entre o 
advogado Frederico __ representante de Ruth e João __ para conseguir 
uma audiência com Fernando, a fim de demonstrar-lhe a ocorrência de 
prescrição (fl. 251; fl. 253). Em suas declarações, Josué confirma que 
colocou em contato o advogado de Ruth e João com Fernando (fl. 1613 
a 1626). 
Em conversa telefônica de 20/10/2014, Fernando diz a Josué que 
receberá o advogado para conversar sobre o processo da empresa “Pau 
Preto Ltda.” (fl. 1753 e 1754). Posteriormente, Fernando manifestou-se 
nos autos favoravelmente ao reconhecimento da prescrição (fl. 256). 
É importante ressaltar que na ligação interceptada entre Josué e o 
advogado Frederico, em 20/10/2014, em que se discute a reunião com 
Fernando para apreciar o pedido de reconhecimento da prescrição da 
ação quanto a Ruth e João, fica claro que Josué tem interesse no 
desfecho do processo criminal, pois sabe de sua responsabilidade (fl. 
253). Isso se extrai também da ligação entre Josué e Fábio, em 20/10/14 
(fl. 254-255).  
Igualmente, em ligação telefônica de Josué em 15/10/2014, depreende-se 
que já conversara com Fernando sobre o processo relacionado à 
empresa “Pau Preto Ltda.”. Fernando lhe dissera que teria que “lavar 
minhas mãos e mandar pra frente” (fl. 1750 e 1751).  
Além disso, Josué conversou com Sérgio sobre Inquérito Civil presidido 
pelo Promotor de Justiça Dr. Michel Romano em 18/09/14, pois Josué 
foi notificado para prestar declarações (fl. 229-230).  
O conjunto destas relações entre os acusados permite concluir que 
haveria suficientes indícios para o recebimento da denúncia quanto ao 
crime de associação criminosa, revelada a estabilidade e a permanência 
do grupo para cometer crimes, notadamente o delito de lavagem de 
dinheiro, entretanto, a denúncia quanto ao crime de associação criminosa 
é inepta, limitando-se tão-somente a mencionar quando a associação se 
iniciou, ou seja, “no final do segundo semestre de 2012”, época anterior à 
edição da Lei nº 12.850/2013, azo pelo qual, com relação ao delito de 
associação criminosa, acompanho o entendimento do eminente Relator 
Desembargador Márcio Bartoli, in verbis: “(...) embora na cota de 
introdução à denúncia, o Ministério Público tenha sustentado a 
aplicabilidade da nova lei à hipótese dos autos, apontando atos 
posteriores à edição da lei como demonstração da permanência da 
associação, tal narrativa não consta do capítulo próprio da denúncia em 
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que são descritos fatos atribuídos aos acusados a título de associação 
criminosa e, portanto, dos quais eles se defendem. 
Assim, inicialmente inaplicável o delito de associação criminosa, pois a 
Lei 12.850/2013 não tinha vigência à época descrita na inicial segundo 
semestre de 2012, repita-se diploma legal que reduziu a três o número de 
agentes necessários à tipicidade da conduta.” (destaque inserido). 

 

Na hipótese dos autos, no entanto, indica-se como marco temporal 

para a configuração do delito de associação criminosa os anos de 2013 e 2014, 

período em que já vigorava a atual redação do artigo 288 do Código Penal e que, 

portanto, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

reconhece a permanência e estabilidade da associação criminosa integrada por 

FERNANDO, SÉRGIO e JOSUÉ, conforme transcrição acima. 

Em outras palavras, consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais 

Superiores, as esferas penal e administrativa são independentes, somente havendo 

repercussão da primeira na segunda nos casos de inexistência material do fato ou 

negativa de autoria, o que não é o caso dos autos. 

  Dessa forma, a meu juízo, mostra-se procedente a imputação da 

Corregedoria Nacional quanto à prática, em tese, do crime de associação 

criminosa, por parte do agente ministerial processado, o que o incompatibiliza 

para o exercício do cargo de Promotor de Justiça, nos termos do artigo 288, do 

Código Penal c/c artigo 157, inciso I, e parágrafo único, da Lei Orgânica do 

Ministério Público do Estado de São Paulo. 

 

(b) DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA (CP, art . 317, § 

1º) E LAVAGEM DE DINHEIRO EM VIRTUDE DO CRIME DE 

CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA (Lei n. 9613/1998, art. 1º) 

   

Quanto às imputações da prática, em tese, dos crimes de corrupção 

passiva majorada e de lavagem de dinheiro recebido em virtude do crime 
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antecedente, ressalto que, apesar de serem tipos penais independentes, serão 

abordados em um único tópico neste voto, para melhor compreensão e julgamento 

do contexto em que ocorreram. 

No tocante ao crime de corrupção passiva majorada, extrai-se do 

ato inaugural deste feito disciplinar que em data e horário incertos, no município 

de Indaiatuba/SP, o agente ministerial processado, com consciência e vontade, em 

razão da função de promotor de justiça daquela Comarca, solicitou, para si, de 

JOSUÉ ERALDO DA SILVA , vantagem indevida no valor de R$ 240.400,00 

(duzentos e quarenta mil e quatrocentos reais) para deixar de oferecer 

denúncia criminal contra ele, relativamente aos fatos apurados no inquérito 

policial nº 1116 que tramitou perante o 1º Distrito Policial de Indaiatuba.  

Referido inquérito policial fora instaurado com a finalidade de 

apurar a suposta prática do crime contra a administração ambiental, previsto no 

art. 69-A, da Lei n. 9.605/989, por parte de representantes da pessoa jurídica PAU 

PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, dentre os quais o 

senhor JOSUÉ ERALDO DA SILVA . Isso porque JOSUE e o engenheiro 

FRANCISCO CARLOS ZONATELLO, na qualidade de representante do 

empreendimento, teriam apresentado planta e memorial de cálculos com conteúdo 

parcialmente enganosos, em procedimento destinado a aprovação de loteamento 

pelo Poder Público de Indaiatuba, omitindo a existência de cursos d’água e 

nascentes envoltos em vegetação nativa, na gleba que seria loteada. 

  Apesar da evidência da prática de crime contra a administração 

ambiental também por parte de JOSUÉ ERALDO DA SILVA, no dia 25 de 

julho de 2013, o agente ministerial processado deixou de praticar ato de ofício 

e deliberadamente, no aludido inquérito, não ofereceu denúncia contra ele, a 

                                                 
9Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento 
administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por 
omissão: 
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despeito de tê-lo feito em desfavor de FRANCISCO CARLOS ZONATELLO, 

RUTH DO VALE KOK DE SÁ MOREIRA e JOÃO BICUDO DO VALLE. 

Cumpre destacar que RUTH e JOÃO, pessoas que figuravam perante a junta 

comercial como representantes da empresa PAU PRETO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, sequer tinham sido ouvidos no curso do inquérito 

policial, ao contrário de FRANCISCO E JOSUÉ, ambos devidamente 

interrogados. 

  Eminentes Conselheiros, para reforço da convicção externada, faço 

um breve resumo da movimentação ocorrida no inquérito policial em testilha 

(processo crime nº  0094048-10.2014.8.26.0248)10: 

 1. O inquérito policial foi instaurado em 19/07/2007, por requisição 

do agente ministerial processado, ante a notícia de que o 

empreendimento JARDIM ALTA FLORESTA efetuaria 

pavimentação sobre áreas de nascente (edificação em APP); 

 2. No dia 05/07/2013, consta termo de declarações de JOSUE 

ERALDO DA SILVA, na qualidade de procurador da “PAU PRETO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA” (mandato datado 

de 13/06/2008); 

 3. Existiam no inquérito policial elementos claros a indicar que o 

senhor JOSUÉ ERALDO DA SILVA tinha sido o co-subscritor de 

aludidos documentos, uma vez – além de JOSUE ter se declarado o 

procurador, ou seja, o administrador de fato da empresa – era 

possível com uma simples inspeção visual, constatar que a assinatura 

que constava dos documentos enganosos era a mesma que constava 

do documento de identificação apresentado por JOSUÉ, quando 

                                                 
10Fl. 154 e ss., Volume III, mídia PT 55.106/2015, acostada à Reclamação Disciplinar CNMP nº 
0.00.000.00882/2015-06.  
Fl. 664 e ss., Volume I, PAD em epígrafe. 
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prestadas suas declarações, conforme se depreende das cópias 

abaixo: 

4. A despeito desta evidente prova, no dia 25/07/2013, o agente 

minisiterial processado apenas ofertou denúncia em desfavor de 

RUTH DO VALE KOK DE SÁ MOREIRA, JOÃO BICUDO DO 

VALLE e FRANCISCO CARLOS ZANOTELLO, como incursos no 

artigo 69-A da Lei 9.60511, tendo em vista que, em data incerta 

incerta, entre 17 de abril de 2007 e 05 de julho de 2007, RUTH e 

JOÃO, na qualidade de administradores da “PAU PRETO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA” e FRANCISCO, 

na qualidade de engenheiro civil, apresentaram, em procedimento 

administrativo com vistas a aprovação de loteamento pelo poder 

público municipal, planta e memorial de cálculo, com conteúdo 

parcialmente enganoso, por omissão da existência de cursos d'água e 

nascentes envoltos de vegetação nativa.  

   
  Pois bem. 

Contudo, apesar das evidências, o membro processado, em seu 

interrogatório, chega a afirmar que nunca tinha visto JOSUÉ, o que só corrobora a 

gravidade da situação e a tentativa de dissimular os acontecimentos, inclusive 

negando que a assinatura era do empresário: 

“Na verdade Doutor, o que existia na planta, isso tudo também está 
documentado e eu sai juntando na minha defesa para facilitar, existia uma 
planta assinada pelo engenheiro, esse Zalotelli que foi denunciado e uma 
rubrica, um rabisco por cima do nome proprietário, sem nenhuma 
identificação, eu não posso denunciar uma pessoa por imaginação ou 
presunção, eu nunca havia ouvido falar de Josué e nem de JACITARA, o 

                                                 
11Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento 
administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por 
omissão:  
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.       
 



 

 
 

CONSELHO NACIONAL DO M INISTÉRIO PÚBLICO 

 

28/56 
 

processo prosseguiu. Quem que são os responsáveis como proprietário da 
área, os que constam no registro. Isso é o que um promotor sério faria, 
isso foi o que eu fiz denunciei os dois proprietários da área e o 
engenheiro.  
Eu não tenho nem como dizer que esse rabisco, essa rasura que está lá é 
ou não é de Josué, porque eu não sei quem é Josué nunca vi, e o 
Ministério Público também não teve cuidado nem de pedir exame para ver 
se essa assinatura é dele ou não. Nessa intenção de criar uma história eles 
identificaram que aquele rabisco seria parecido com a assinatura 
verdadeira de alguma coisa lá de Josué, não sei se era habilitação ou 
identidade e RG, então eles concluíram que aquela assinatura era de 
Josué, pode até ser que seja, não sei, pelo documento dos autos que eu vim 
a saber depois, o Josué foi chamado por procurador dessa empresa para 
resolver o problema em 2008, esse fato aconteceu entre 2006 e 2007, 
agora não posso nem dizer para o Senhor que naquela época eles não 
tivessem amizade, ou Josué já estivesse fazendo trabalho de fato, é não 
sei, não tem como afirmar”. (destaque inserido)  

   

  Assim sendo, o que restou evidente foi que, ao contrário do 

apresentado em seu interrogatório, o processado mantinha contato prévio com o 

empresário JOSUÉ e, utilizando-se de laços estreitos de amizade, blindou-o 

não oferecendo denúncia em razão de recebimento de vultuosa quantia. 

  Nesse contexto, a realidade é uma só, o requerido denunciou os 

responsáveis legais pela empresa PAU PRETO, bem como o engenheiro 

responsável pela planta e pelo memorial, e deixou de praticar ato de ofício ao 

não oferecer denúncia contra JOSUÉ, mesmo constando, também, a 

assinatura dele como subscritor dos documentos da empresa. 

  A alegação da defesa de que o fato delituoso ocorreu em 2007, e que 

somente em junho de 2008, ou seja, 01 (um) ano após a atuação do requerido, é 

que JOSUÉ foi nomeado procurador da empresa PAU PRETO, não é apta a 

afastar a autoria delitiva, haja vista que o “Projeto Básico da Rede de Água” do 

“Jardim Alta Floresta” foi firmado pelo engenheiro FRANCISCO CARLOS 

ZANOTELLO e pela empresa “PAU PRETO EMPREENDIMENTOS 
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IMOBILIÁRIOS LTDA”, com assinatura de JOSUÉ ERALDO DA SILVA 12. No 

memorial de cálculo datado de 07/04/07, também se encontra a assinatura de 

JOSUÉ ERALDO DA SILVA , como proprietário da empresa “PAU PRETO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA”13. Cumpre ressaltar que, em 

momento ulterior, o próprio JOSUÉ reconheceu como suas aquelas assinaturas (fl. 

429, volume I). 

Por oportuno, cumpre destacar que, segundou apurou o MPSP a 

empresa PAU PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA foi 

inicialmente constituída na Junta Comercial do Estado de São Paulo por RUTH 

DO VALE KOK DE SÁ MOREIRA e JOÃO BICUDO DO VALLE, diretora 

presidente e diretor vice-presidente, respectivamente, e, depois de algumas 

alterações no quadro societário, em 11 de novembro de 2013, JOSUÉ e a empresa 

JACITARA teriam remanescido como os únicos sócios da empresa. No entanto, 

apurou-se que JOSUÉ já assinava como proprietário da empresa PAU PRETO 

desde 17 de abril de 2007, deixando evidente que RUTH e JOÃO BICUDO 

atuavam desde então como laranjas de JOSUÉ. Por essa razão, ou seja, com o 

objetivo de não vinculá-lo à assinatura aposta nos documentos com conteúdo 

enganosos na qualidade de proprietário, JOSUÉ prestou declarações no curso da 

investigação policial, dizendo-se procurador da sociedade “PAU PRETO 

LTDA” 14. 

Apurou o MPSP, ainda, que os réus RUTH e JOÃO BICUDO 

estariam inconformados com a acusação, justamente porque o empreendimento 

não lhes pertencia mais à época dos fatos e, por tão razão, JOSUÉ, utilizando-se 

do vínculo associativo criminoso travado com o agente ministerial processado, 

intermediou a atuação deste, também, em favor dos réus RUTH DO VALE KOK 

                                                 
12 Fl. 173, Volume III. 
13 Fls. 193/201, Volume III. 
14  Fl. 84/87, Volume IV. 
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DE SÁ MOREIRA e JOÃO BICUDO DO VALLE. A situação foi confirmada, 

pois, dias após, o agente minisiterial processado requereu, em sede de processo 

criminal, a extinção de punibilidade em relação aos referidos réus pela prescrição, 

ou seja, após conversas intermediadas por JOSUÉ. Nesse sentido, confira-se 

trecho do relatório da sindicância realizada no âmbito do Parquet Paulista: 

“(…)  
Com efeito, em diálogo mantido entre um indivíduo de nome “Alberto” e 
Josué Eraldo da Silva, no dia 19 de outubro de 2014, por volta das 16 
horas (conforme documento de fl. 201 dos autos do Apenso III), “Alberto” 
solicita a este que interceda junto ao Doutor Fernando Goés Grosso para 
a solução de um problema relacionado a uma ação penal que tramitava 
perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba. 
Tal diálogo, obtido durante interceptação telefônica autorizada pela 
Justiça (inclusive autorizado o compartilhamento de seu conteúdo a esta 
Corregedoria Geral do Ministério Público), revela que “Alberto” passou a 
Josué a pretensão de alguém apelidado “Fred” - que, posteriormente, fora 
identificado como Carlos Frederico do Valle Sá Moreira, sobrinho de João 
Bicudo do Valle, réu na ação criminal nº 279/97 cuja denúncia fora 
subscrita pelo Sindicado -, de se avistar com o Sindicado, para esclarecer 
o que se passa nos autos, inclusive argumentando sobre a “caducidade do 
processo” e consequentemente encerramento do processo. Na mesma 
conversa, “Alberto” diz a Josué que se “Fred” não tiver certeza a respeito 
do encerramento do processo, traria àquele processo um contrato de 
parceria firmado entre eles, a procuração que teria sido assinada por 
Josué, e o apontaria como coautor dos fatos, pedindo que fosse incluído no 
polo passivo. Na sequência, “Alberto” pergunta a Josué se conseguiria 
essa reunião com o Promotor de Justiça, ele acenando afirmativamente 
com a possibilidade de fazê-lo, embora entendendo que de nada adiantaria 
marcar esse encontro, pois já se tratava de uma ação. “Alberto” diz que a 
reunião seria para obter uma orientação, Josué então respondendo que 
pediria para marcar com o Sindicado. Na mesma oportunidade, disse que 
não iria junto, mas indicava seu advogado, de nome “Fábio”. 
Nesse exato momento, durante a gravação, colhe-se a seguinte expressão 
de Josué: “Eu não vou, porque é uma brigaiada lá entre os Promotores 
porque o Fernando tem amizade comigo, se eu for só vou atrapalhar, 
entendeu? Se eu for, só atrapalha”. 
No dia 20 de outubro de 2014, por volta das 11h15min, é interceptada uma 
ligação de Sérgio para o Sindicado, na qual o primeiro informa ter 
recebido e repassado uma mensagem de Josué, na qual tratam de assuntos 
relacionados a uma exposição de arte. Sérgio, indagado pelo Sindicado, 
diz que recebeu uma mensagem com esse contexto, “seca”, o que é 
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confirmado por Sérgio. Nesse momento, Sérgio indaga ao Sindicado se 
quer que ele ligue para Jousé para saber o que quer, mas o Sindicado o 
interrompe dizendo a Sérgio que ele próprio ligaria. 
Às 11h26min do dia 20 de outubro de 2014, o Sindicado liga para Josué e 
o teor da conversa já segue no sentido de tratarem do assunto 
relacionado à reunião solicitada por Alberto, a pedido de Fred, para que 
um advogado fosse atendido pelo Doutor Fernando, o que é de pronto 
aceito. 
Insta salientar que a despeito do motivo da ligação ter se referido a esse 
contato mantido entre Sérgio e Josué, percebe-se do teor da conversa o 
relacionamento de amizade mantido entre ele e o Sindicado, já que não 
se limitava a questões profissionais, mas, extrapolando o motivo da 
ligação, passando a se falar sobre amenidades. 
Na sequência dessa ligação, é captada uma mensagem de Josué 
confirmando a reunião do Sindicado com “Fred” para aquele dia. Tal 
mensagem foi enviada para o terminal telefônico (11) 7839-6501 às 11h43 
do dia 20 de outubro. 
Por volta das 12h15min do dia 20 de outubro, “Fred” responde a Josué e 
sugere que ele participe da reunião, nos seguintes termos: “Vamos juntos 
ou melhor só voc que e amigo dele”? 
No mesmo dia 20 de outubro, às 13h21min, é interceptada a conversa 
entre Josué e “Fred”, onde tratam com detalhes o assunto relacionado à 
reunião com o Sindicado. Capta-se, então, a manifestação de Josué no 
sentido de que não compareceria junto com ele em razão do 
relacionamento mantido com Sindicado. “Fred” insiste, mas Josué tenta 
tranquilizá-lo, dizendo que o Promotor Fernando Grosso 'é gente boa, 
que não é aquele cara que quer ferrar'. 
Por volta das 14 horas daquele mesmo dia, Josué liga para seu advogado, 
Fábio, explica a ele o que se passa e que conseguiu agendar uma reunião 
com o Sindicado. De acordo com a explicação, diz que o Ministério 
Público entrou com uma ação penal contra dona Rute (que seria  
Francisco Carlos Zonatello), por conta de um loteamento que teria sido 
implantado e que teria interferido em uma nascente. Diz que seria um fato 
de 2006 e considerando a idade de Ruth e de João teria ocorrido a 
prescrição, Informou que a reunião com o Promotor de Justiça estava 
agendada para aquele dia, ás cinco da tarde. 
Há notícia de que a reunião foi realizada e, oito dias depois, conforme o 
ajustado, o Sindicado apresentou manifestação nos autos daquela ação 
penal requerendo a extinção de punibilidade em relação aos réus Ruth e 
João pela prescrição (fls. 208 – Apenso III). 
(…)”.  
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  Também não merece prosperar a alegação de que a atitude do 

membro processado em questão estaria protegida por sua independência 

funcional. Isso porque, na ocasião, sequer foi apresentada promoção de 

arquivamento em relação a JOSUÉ, com exposição arrazoada de eventuais 

motivos que justificassem a não abertura de persecução penal contra aludida 

pessoa. 

  Com efeito, o contexto fático formulado pela Corregedoria Nacional 

restou corroborado pelas provas dos autos, não apenas quanto à omissão de ato de 

ofício, quanto pelo recebimento de vantagem indevida mediante a solicitação pelo 

processado de compra de obras de arte de seu companheiro a fim de obter para si, 

de forma indireta, vantagem indevida. 

Isso porque, em continuidade ao crime de corrupção passiva narrado, 

no período entre 10 de setembro de 2013 e 26 de março de 2014, no município de 

Indaiatuba/SP, o agente ministerial processado recebeu para si, de JOSUÉ 

ERALDO DA SILVA, a vantagem indevida anteriormente acordada, ou seja, 

a quantia de R$ 240.400,00, mediante estratagema de lavagem de dinheiro. 

O Código Penal brasileiro, expressamente, prevê quanto ao tipo 

penal corrupção passiva:  

Art. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 
razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.  
§ 1º. A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem 
ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de 
ofício ou o pratica infringindo dever funcional.  
 

Tal como anota CLEBER MASSON (Código Penal comentado. Rio 

de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, pág. 1175), “a maior 

reprovabilidade da conduta repousa na efetiva violação do dever funcional, 

consistente no retardamento ou abstenção de ato de ofício, ou prática de ato 
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contrário à função pública” e é justamente nesse contexto que se insere a conduta 

perpetrada pelo agente ministerial processado.  

Demais disso, consoante fixou entendimento o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça15, o fato de o crime de corrupção passiva ser praticado por 

membro do Ministério Público revela maior grau de reprovabilidade da conduta, 

devido às específicas atribuições que desempenham, distintas e incomuns se 

equiparadas aos demais servidores públicos. 

Com essas considerações, é possível constatar violação aos deveres 

funcionais, bem como incompatibilidade com o exercício do cargo de 

Promotor de Justiça referente aos fatos acima delineados, por ofensa ao 

artigo 317, § 1º, do Código Penal c/c artigo 157, inciso I, e parágrafo único, da 

Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo16. 

Em relação ao crime de lavagem de dinheiro recebido em virtude 

do crime de corrupção passiva majorada, também se vislumbra a existência de 

elementos suficientes à caracterização do delito por parte do agente ministerial 

processado. 

Depreende-se do ato inaugural deste processo administrativo 

disciplinar que, no período entre 10 de setembro de 2013 a 26 de março de 2014, 

no município de Indaiatuba/SP, o agente ministerial processado, com 

consciência e vontade, ocultou e dissimulou a origem criminosa e a 

propriedade do valor de R$ 240.400,00 (duzentos e quarenta mil e 
                                                 
15 “(...) Vale como circunstância judicial desfavorável, a ensejar maior grau de reprovabilidade da conduta, 
o fato de o crime de corrupção passiva ter sido praticado por Promotor de Justiça, em ato diretamente 
vinculado às suas específicas atribuições, as quais são distintas e incomuns, se equiparadas aos demais 
servidores públicos lato sensu. (...) (STJ, REsp 1.251.621/AM, rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 
16.10.2014, noticiado no Informativo 552) 
16Artigo 157 - O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo ou terá cassada a 
aposentadoria ou disponibilidade por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil 
própria nos seguintes casos: I - prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão 
judicial transitada em julgado; (...) 
Parágrafo único - Para os fins previstos no inciso I deste artigo, consideram-se incompatíveis com o 
exercício do cargo, dentre outros, os crimes contra a administração e a fé pública e os que importem lesão 
aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público ou de bens confiados a sua guarda. 
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quatrocentos reais) recebidos a título de pagamento por conta do crime 

antecedente de corrupção passiva, ao utilizar-se de seu companheiro, SÉRGIO 

LUÍS GONÇALVES , para receber o requerido valor, por meio da aquisição de 

obras de arte. 

Consta dos autos que o corruptor, JOSUÉ ERALDO DA SILVA , 

efetuou os seguintes pagamentos a SÉRGIO LUÍS GONÇALVES , mediante 

entrega de cheques compensados nos seguintes moldes: 

a) No dia 10 de setembro de 2013 (ou seja, 47 dias após a corrupção 
passiva), foi compensado o cheque n. 125, no valor de R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais) de JOSUÉ ERALDO DA SILVA  (Banco 237, 
ag. 3424, c.c. 2.233), em favor de SÉRGIO LUÍS GONÇALVES  
(companheiro do Promotor de Justiça), no Banco 033, ag. 2698, c.c. 
01.029.202-6.  
b) No dia 25 de novembro de 2013, foi compensado o cheque n. 129, 
no valor de RS 37.000,00 (trinta e sete mil reais) de JOSUÉ ERALDO 
DA SILVA  (Banco 237, ag. 3424, c.c. 2.233), em favor de SÉRGIO 
LUÍS GONÇALVES (companheiro do Promotor de Justiça), no Banco 
033, ag. 2698, c.c. 01.029.202-6. 
c) No dia 25 de novembro de 2013, foi compensado o cheque n. 134, 
no valor de RS 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) de JOSUÉ 
ERALDO DA SILVA  (Banco 237, ag. 3424, c.c. 2.233), em favor de 
SÉRGIO LUÍS GONÇALVES  (companheiro do Promotor de 
Justiça), no Banco 033, ag. 2698, c.c. 01.029.202-6. 
c) No dia 26 de dezembro de 2013, foi compensado o cheque n. 130, 
no valor de RS 37.000,00 (trinta e sete mil reais) de JOSUÉ ERALDO 
DA SILVA  (Banco 237, ag. 3424, c.c. 2.233), em favor de SÉRGIO 
LUÍS GONÇALVES  (companheiro do Promotor de Justiça), no 
Banco 033, ag. 2698, c.c. 01.029.202-6. 
d) No dia 28 de janeiro de 2014, foi compensado o cheque n. 131, no 
valor de RS 37.000,00 (trinta e sete mil reais) de JOSUÉ ERALDO 
DA SILVA  (Banco 237, ag. 3424, c.c. 2.233), em favor de SÉRGIO 
LUÍS GONÇALVES  (companheiro do Promotor de Justiça), no 
Banco 033, ag. 2698, c.c 01.209.202-6. 
e) No dia 25 de fevereiro de 2014, foi compensado o cheque n. 132, no 
valor de RS 37.000,00 (trinta e sete mil reais) de JOSUÉ ERALDO 
DA SILVA  (Banco 237, ag. 3424, c.c. 2.233), em favor de SÉRGIO 
LUÍS GONÇALVES  (companheiro do Promotor de Justiça), no 
Banco 033, ag. 2698, c.c. 01.029.202-6. 
f) No dia 25 de março de 2014, foi compensado o cheque n. 133, no 
valor de RS 37.000,00 (trinta e sete mil reais) de JOSUÉ ERALDO 
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DA SILVA  (Banco 237, ag. 3424, c.c. 2.233), em favor de SÉRGIO 
LUÍS GONÇALVES  (companheiro do Promotor de Justiça), no 
Banco 033, ag. 2698, c.c. 01.029.202-6. 

 

Destarte, 47 (quarenta e sete) dias após o oferecimento da denúncia 

pelo agente ministerial processado, em que houve deliberada exclusão do polo 

passivo de JOSUÉ ERALDO DA SILVA , o companheiro do aludido promotor de 

justiça em questão, SÉRGIO LUÍS GONÇALVES , começa a receber diversos 

pagamentos em valores consideráveis, relativos a aquisições de obras de arte, 

totalizando o valor de R$ 240.400,00, pagos para a título de concretização do 

delito de corrupção passiva do membro processado. 

Em que pese os depósitos terem ocorrido nas contas bancárias de 

SÉRGIO, os cônjuges compartilhavam a vida e gastos familiares, inclusive com 

pagamentos de contas em benefício do membro processado. Nesse sentido, o 

Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de responsabilização 

penal quando o agente utiliza do cônjuge para a prática do delito17. 

De mais a mais, pelo interrogatório do processado, entende-se a 

forma utilizada para que pudesse usufruir dos recursos repassados por JOSUÉ a 

SÉRGIO: 

“ Sérgio vem vivendo desde que estamos juntos um problema financeiro 
grande em razão de uma pendência dele societária lá… e eu tenho 
ajudado ele regularmente para ele poder se manter ai nos momentos 
ruins, então tem uma sequência de valores que saem da minha conta e vai 
para a conta dele, ou por férias que eu vendi, ou por empréstimos que eu 
fiz, eu repasso para ele porque tenho condições de juros melhor por ser 
Promotor de Justiça. Esses valores que saem da minha conta e vão para a 
dele chegam dar mais de quinhentos mil reais, entre valores que eu 
emprestei que foram ganhos do meu salário e valores que eu financiei do 
banco e repassei para ele e ele paga esses valores mensalmente em 
parcelas menores, então assim, uma boa parte desse dinheiro já foi 

                                                 
17“O emprego da esposa como intermediária não descaracteriza o dolo da prática do crime, tendo em vista 
que o recebimento dos valores não foi formalizado no estabelecimento bancário e não deixou rastros no 
sistema financeiro nacional”. (STF, AP 470, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 
17/12/2012, DJe 22/04/2013). 



 

 
 

CONSELHO NACIONAL DO M INISTÉRIO PÚBLICO 

 

36/56 
 

amortizado, mas tranquilamente ele me deve ainda uns cento e 
cinquenta, duzentos mil reais”. (destaque inserido) 

 

 Importante frisar que o Membro Auxiliar, o Promotor de Justiça 

do Ministério Público do Estado da Paraíba, SAMUEL MIRANDA 

COLARES, designado pelo então Relator GUSTAVO ROCHA para a 

instrução do presente processo, constatou a existência “ in loco”  das obras de 

arte comercializadas a JOSUÉ. Da mesma forma, constatou a emissão de 

notas fiscais relativas à efetivação das transações (fls. 1013/1041). 

Com efeito, o volume e a quantidade de operações financeiras, por si 

só, demonstram que a compra de uma quantidade significativa de obras de arte foi 

utilizada pelo processado e por seu cônjuge para a ocultação da atividade 

criminosa de corrupção passiva e de valores ilícitos. 

 Impende destacar que refoge à prudência, à moral e à licitude, 

que um membro do Ministério Público no desempenho de suas funções 

institucionais, mantenha contato com um empresário investigado por sua 

promotoria e, “despretensiosamente”, passe a oferecer-lhe obras de arte de 

grande valor a serem vendidas por seu cônjuge.  

 O estratagema utilizado pelo membro processado para ocultar e 

dissimular a origem ilícita, restou demonstrado nos autos pelas diversas 

movimentações financeiras entre o empresário e o cônjuge do membro 

processado, bem como pela utilização desses valores para o pagamento de 

despesas domésticas e, ainda, para a quitação de débitos do processado18 a fim de 

propiciar uma aparência de licitude às transações. 

  Portanto, quanto ao crime de lavagem de dinheiro em virtude do 

crime de corrupção passiva majorada, também é possível constatar violação 

aos deveres funcionais, bem como incompatibilidade com o exercício do cargo 
                                                 
18  Débitos entre os cônjuges declarado às fls. 1250/1268. Nota fiscal do veículo à fl. 1292. 
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de Promotor de Justiça referente aos fatos acima delineados, por ofensa ao 

artigo 1º, da Lei nº 9.613/98 c/c artigo 157, inciso I, e parágrafo único, da Lei 

Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

 

(c) DO CRIME DE CONCUSSÃO (CP, ART. 316) E LAVAGEM DE 

DINHEIRO EM VIRTUDE DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA 

MAJORADA (Lei n. 9613/1998, art. 1º) 

  

 Segundo consta do ato de instauração deste processo 

administrativo disciplinar, no dia 07 de agosto de 2014, no município de 

Indaiatuba/SP, o agente ministerial processado, com consciência e vontade, 

valendo-se de seu cargo na 2ª Promotoria de Justiça de Indaiatuba/SP, teria exigido 

de OLDAIR DO NASCIMENTO PEREIRA, dono de uma propriedade situada na 

Estrada do Guru, nº 700, que aceitasse a proposta de parceria com o grupo 

empresarial JACITARA, consistente na entrega de sua propriedade para a 

realização de loteamento por aludido grupo, proposta que já havia sido 

anteriormente feita pelo Sr. MARCELO LEAL SOARES, irmão de JOSUÉ 

ERALDO DA SILVA (ambos vinculados ao grupo JACITARA) e já havia sido 

recusada pela vítima, que não tinha interesse no contrato.  

Em contrapartida, o agente ministerial processado teria recebido, em 

novembro de 2014, de JOSUÉ ERALDO DA SILVA as seguintes vantagens: i) um 

espaço no Shopping Park Mall, cedido gratuitamente por JOSUÉ ERALDO DA 

SILVA, para que seu companheiro SÉRGIO LUIS GONÇALVES realizasse 

exposição de obras de arte, por cerca de 20 dias, envolvendo mercadorias no valor 

de R$ 584.300,00 e ii) a quantia de R$ 99.000,00, mediante estratagema de 

lavagem de dinheiro. 
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 A acusação de suposta prática criminosa de concussão, no 

entanto, não merece acolhida. 

Consta dos autos que, em 22 de fevereiro de 2013, o Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente comunicou o agente ministerial 

processado quanto à existência de parcelamento de solo ilicitamente empreendido 

por OLDAIR DO NASCIMENTO PEREIRA. Em razão disso, o membro 

processado teria determinado à Polícia Militar Ambiental a realização de vistoria 

no local, o que foi feito e, por via de consequência, resultou na autuação de 

OLDAIR, na lavratura de boletins de ocorrência pela autoridade policial 

competente e, por fim, na instauração de inquérito policial, destinado a apurar a 

prática do delito previsto no art. 50 da Lei 6.766/7919 (dispõe sobre o parcelamento 

do solo urbano), no qual passou a oficiar o membro processado, em razão de suas 

atribuições previamente fixadas. 

Para apuração dos fatos, o agente ministerial processado requereu a 

notificação judicial de OLDAIR para prestar esclarecimento. Na data e horários 

marcados, OLDAIR compareceu no gabinete da Promotoria de Justiça, 

acompanhado de sua advogada, VANUSA FABIANA MENDES. 

Na ocasião, o membro processado advertiu OLDAIR no sentido de 

que o loteamento do proprietário rural fosse adequado às regras de loteamento do 

solo urbano (Lei 6.766/79), sob pena de configuração do crime previsto no artigo 

                                                 
19 Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública. 
I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem 
autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas 
pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios; 
II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem 
observância das determinações constantes do ato administrativo de licença; 
III - fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados, 
afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar 
fraudulentamente fato a ele relativo. 
Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) vezes o maior salário 
mínimo vigente no País. 
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50, incisos I e II da lei especial (desmembramento irregular de solo)20. O 

depoimento do próprio envolvido, OLDAIR PEREIRA, reforça essa tese. 

Vejamos: 

“(…)  
O Senhor sabe dizer se em razão dessa conversa, dessa ameaça que o 
Senhor entendeu que era ameaça, o Dr Fernando recebeu alguma 
vantagem da JACITARA? 
-Não sei, só sei que fui chamado e foi feito, ele me deu trinta dias de 
prazo, passou, ele mandou eu pensar resolver primeiro o que eu ia fazer. 
Só que passou um mês, dois, três eu não manifestei nada, eu não estava 
devendo nada para ninguém então eu achava que eu estava certo, ai 
passou um bom tempo e eu fui chamado novamente, a mesma coisa para 
eu fazer a regularização, só que devido a isso ai eu levei vários processos 
ambientais, porque dizia que eu estava com minha terra ilegal. 
(…) 
Pergunta da Defesa: Senhor Oldair, primeira pergunta que eu queria 
fazer para o Senhor, o Senhor falou que o Promotor estava investigando 
o Senhor, o Senhor mesmo afirmou que houve uma denúncia acerca da 
sua área, houve essa denúncia o Senhor já confirmou, quem fez essa 
denúncia, o Senhor sabe? 
-Não sei, foi ele que falou, na hora que eu cheguei aqui tinha uma 
denúncia. 
Defesa: O senhor já ouviu falar no CONDEMA? 
-Não. 
Defesa: O Senhor efetuou de fato um loteamento clandestino? 
-Eu não fiz o loteamento. 
Defesa: O Senhor foi autuado pela polícia ambiental pelos fatos que eu 
tive acesso no seu depoimento, correto? 
-Foi. 
Defesa: O Senhor foi chamado aqui na Promotoria de Justiça pelo Dr 
Fernando para tratar sobre este fato, sobre essa história da polícia 
ambiental e sobre essa irregularidade que pesava lá no loteamento que o 
Senhor falou que não existiu. 
Dr Fernando concedeu trinta dias, o Senhor falou aqui, para decidir se o 

                                                 
20Art. 50 - Constitui crime contra a Administração Pública:  
I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem 
autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas 
pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios;  
II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem 
observância das determinações constantes do ato administrativo de licença;  
(...) Pena: Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinquenta) vezes o maior salário 
mínimo vigente no País.  
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Senhor ia regularizar a área ou não? 
-Não, não foi isso, ele quis dizer que eu não tinha condições de fazer, eu 
perguntei para ele o que eu tinha que fazer para regularizar, ele falou que 
eu tinha que fazer... 
Defesa: Foi concedido o prazo de trinta dias para o Senhor refletir sobre 
isso que ele te falou? 
-Falou. 
Defesa: Foi concedido o prazo de trinta dias e o Senhor ignorou? 
-Não, não é que ignorou eu não tive conhecimento do... 
Ele já respondeu quando disse que passou um mês ou dois e não fez 
nenhuma coisa nem outra, foi isso? 
-É isso mesmo. Passou um ano até... 
Defesa: O meu cliente exigiu alguma vantagem do Senhor? 
-Não, pra mim ele não disse nada, não pediu nada, simplesmente que eu 
tinha que fazer a parceria, acabar com aquele problema lá que eu tinha 
que resolver, para não ter mais problema. 
Defesa: O Senhor disse aqui Seu Oldair que ele indicou até a empresa 
para o Senhor que seria a Jacitara, certo, eu posso ler aqui: 
Ao entrar no gabinete do Promotor Dr Fernando já me perguntou se eu 
sabia o porque eu havia sido chamado pelo Ministério Público. Disse o 
Senhor Oldair que não sabia o que estava fazendo, que é de um 
inquérito policial que apurava um crime de parcelamento irregular 
clandestino do solo que teria sido cometido pelo senhor, por mim. 
Insistiu com o Promotor que não tinha conhecimento da ilicitude da 
minha conduta quando ele me disse que restava apenas duas 
alternativas, segundo o Promotor ou providenciava a regularização do 
loteamento, o que seria trabalhoso e oneroso, ou arrumava algum 
parceiro para lotear. 
O promotor ainda disse em Indaiatuba que diversas pessoas poderiam 
firmar parceria comigo, o Dr Fernando fez questão de enfatizar que eu 
não teria condições financeiras para promover a regularização total 
daquele parcelamento, de modo que só restava outra alternativa, ou 
regularizava a área ou ele entraria com ação para o desfazimento do que 
ali tinha sido feito. 
Ao final concedeu um prazo de trinta dias para que providenciasse a 
regularização daquele parcelamento indevido ou ele tomaria as medidas 
cabíveis. 
O Senhor fez o comentário mas agora a pergunta vai ser minha, O 
Senhor mencionou que o Dr Fernando disse ou faz a venda ou faz a 
parceria, aqui agora pouco o Senhor disse que ele mencionou 
nominalmente a JACITARA... 
-Eu não tinha condições de fazer a área da terra minha para fazer rua, 
água, asfalto, esgoto... 
Agora a pergunta é o seguinte, se ele mencionou nominalmente a 
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JACITARA como o Senhor está falando agora, porque no depoimento da 
Corregedoria o Senhor não falou isso? 
-Porque eu não estava querendo prejudicar, eu não queria nada, eu 
simplesmente nem queria ir lá, simplesmente me chamaram, só que 
simplesmente eu não devo nada para ninguém, eu sou um trabalhador 
rural, só que eu achei que ia parar por ali, que ninguém ia querer 
fazer...Como eu quero que ninguém mexa comigo eu acho que eu sou 
honesto, eu faço as coisa minha certa, eu procuro não dar problema para 
ninguém, para ninguém dar problema para mim. Então eu não queria 
caçar confusão, caçar nada com ninguém e nem eu procurar nada, prefiro 
evitar muita coisa do que fazer essas coisas, só que eu tô sendo 
prejudicado desde... faz quatro anos. 
Quando eu no começo do depoimento adverti que o Senhor tem a 
obrigação de falar a verdade é porque tá na lei, toda pessoa que depõe 
como testemunha... Aqui o Senhor não é parte, certo, o Dr Fernando que 
é réu, aqui ele tem a prerrogativa de fazer pergunta para ele e ele não 
responder ou até de mentir, se ele mentir não acontece nada com ele 
porque ele é réu. O Senhor aqui não é réu, o Senhor é testemunha, a 
princípio o senhor é uma pessoa desinteressada, tanto é que lhe 
perguntei se o Senhor tem amizade íntima ou inimizade com ele, se é 
parente dele... porque justamente isso são fatos que podem demonstrar 
que o Senhor tem algum interesse, como o Senhor não tem o Senhor é 
testemunha, certo. Então como testemunha o Senhor é obrigado a dizer 
a verdade sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, se o 
senhor falar alguma inverdade ou omitir algo que é relevante para o 
processo que pergunta e o Senhor não responde, o Senhor está sujeito ao 
crime de falso testemunho, certo. Daí a importância dessa informação. 
O senhor disse no depoimento da corregedoria que não tinha essa 
menção, mas agora mencionou que tem, que ele mencionou 
nominalmente. Então vou lhe perguntar novamente... 
Defesa: Posso só fazer uma menção rapidinho, lembrando que haviam 
funcionários na sala que vão ser ouvidos hoje também, quando ele 
estava lá, então que ele pense bem no que vai falar. 
Então assim, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, se o senhor 
falou a verdade ou não, não vai ser agora que a gente vai apurar, há 
meios para se apurar isso. Agora se o senhor mentiu aqui e mentiu lá, o 
senhor está sujeito ao crime de falso testemunho com a possibilidade de 
retratação até o julgamento, agora se o Senhor eventualmente disser não 
eu não falei a verdade agora pouco eu falei a verdade na Corregedoria, o 
senhor tem a oportunidade de se retratar. 
-No papel que estava lá tinha várias firmas para fazer parceria, várias, 
ele falou várias, só que depois ele citou o nome da JACITARA. 
Como é que foi exatamente isso então? 
-Ele disse assim, tem vários na cidade para fazer parceria, para eu 
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pensar no que fazer nesses trinta dias que ele estava dando, só que 
novamente ele falou que tinha várias e depois citou o nome de 
JACITARA. 
Então ele disse várias empresas, entre elas a JACITARA, foi isso? 
-sim”. 

 

 Quanto ao suposto conluio para favorecimento à pessoa jurídica 

JACITARA, registre-se que, no depoimento prestado à Corregedoria-Geral do 

MPSP, OLDAIR DO NASCIMENTO PEREIRA deixou claro que a proposta de 

parceria para regularização do loteamento foi oferecida não só pela empresa 

JACITARA (por intermédio de MARCELO LEAL SOARES), como também 

“inúmeras vezes, por representantes de diferentes imobiliárias locais”. Vejamos: 

“(…) Marcelo me propôs uma parceria com a Jacitara. Segundo a 
proposta, eu entregaria a minha propriedade para que a mesma fosse 
parcelada em lotes pela Jacitara. A Jacitara arcaria com o ônus do 
parcelamento e nós dividiríamos os lotes. A conversa que mantive com 
Marcelo foi presenciada por minha esposa, Regislaine Andrea Neumsteir 
Pereira. Não aceitei a proposta, mas, depois disso, inúmeras vezes, fui 
procurador por representantes de imobiliárias locais, que me fizeram a 
mesma proposta. Aproximadamente quinze dias depois da primeira visita 
de Marcelo, policiais militares lotados na polícia ambiental, 
compareceram ao local e lavraram em meu desfavor o autor de infração 
ambiental nº 282885, cuja cópia forneço neste instante para juntada aos 
autos. A autuação foi feita em razão de um parcelamento que eu havia 
promovido em solo de minha propriedade, que, à época, se encontrava 
inserido em zona rural, sem que eu tivesse obtido licença ou autorização 
dos órgãos ambientais competentes. Após a lavratura do auto, os policiais 
militares ainda me conduziram à Delegacia de Polícia de Indaiatuba, 
onde foi lavrado o boletim de ocorrência nº 1754/2013, que apresentava 
em seu histórico os mesmos fatos. Sei que, com base no aludido boletim de 
ocorrência, foi instaurado inquérito policial, destinado à apuração de 
infração penal, consubstanciada em parcelamento irregular/clandestino 
do solo. Depois de mais ou menos um ano fui chamado para comparecer 
a Promotoria de Justiça de Indaiatuba, mais especificamente no 
gabinete do Doutor Fernando Goés Grosso (...)” (destaque inserido – fls. 
1041/1047, 1237, Volume I).  

 

 Com efeito, chama atenção também o fato, relatado pelo próprio 

OLDAIR, de que entre a proposta da empresa JACITARA (ofertada por 
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intermédio de MARCELO LEAL SOARES) e a audiência com o membro 

processado (na qual se alega ter ocorrido o suposto crime de concussão) decorreu 

o período superior a 1 (um) ano, lapso temporal significante e apto a 

descaracterizar o vínculo entre as duas condutas. Em consulta ao processo em 

comento, é possível confirmar que a instauração do inquérito ocorreu em 

17/04/2013, ao passo que a reunião com o Promotor se deu apenas em 07/08/2014. 

Ou seja, inexistem indícios de que os representantes da empresa JACITARA 

induziram e instigaram o membro processado a exigir de OLDAIR a aceitação de 

proposta de parceria feita por aquela empresa, por intermédio de MARCELO 

LEAL SOARES. 

 Merece destaque, ainda, o fato de que os atos persecutórios foram 

praticados sob o crivo do Poder Judiciário, que autorizou a oitiva e, 

posteriormente, homologou seus termos (fls. 149/153, Volume III, mídia PT 

551062015). 

 Com efeito, o requerido esclareceu em seu interrogatório que não 

ocorreu qualquer exigência que pudesse vir a configurar o crime de concussão: 

“Esse cidadão Oldair que eu só conheço de nome porque acabou virando 
testemunha contra mim foi uma das várias pessoas que eu chamei na 
Promotoria, vi a intimação judicial feita no processo, eu estou juntando 
inclusive porque ele fala no depoimento dele que foi chamado por 
telefone, há intimações feitas pelo poder judiciário, eu peço nos autos e o 
Judiciário faz a intimação dele para comparecer no Ministério Público, a 
intimação está assinada pela juíza, não é nem por mim. E ele é chamado 
lá para regularizar a situação, ele era um degradador ambiental eu não 
tinha nenhuma ideia de que fosse na área x ou y, veio lá a notícia de 
parcelamento do solo irregular, como eu tinha dezenas, ele era mais um, 
ele foi chamado lá e veio com esse discurso de que estava sendo 
perseguindo que outras pessoas que queriam que ele fizesse parcerias e 
em fim, está provado, tem dois ou três laudos feitos no processo, também 
estarei juntando a minha defesa, que ele fez um loteamento irregular, 
clandestino portanto é um criminoso. 
Eu disse a ele como sempre eu fiz com todo mundo, eu sempre dei 
oportunidade das pessoas regularizarem as coisas antes de ter que partir 
para a ignorância, as vezes é até mais fácil entrar com a ação, mas eu 
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acho que não seja tão justo, eu disse para ele o que eu digo para todo 
mundo, olha o senhor tem dois caminhos, houve o loteamento irregular, ou 
o senhor desfaz esse loteamento, ou o Senhor regulariza uma vez que hoje 
existe um plano de expansão, houve uma alteração e a lei permite que o 
Senhor regularize, agora para regularizar o Senhor precisa fazer Sarjeta, 
o Senhor precisa fazer praça, o Senhor precisa fazer doação de área 
pública, em fim, isso tem um custo. Ah mas eu não tenho dinheiro, eu 
lamento, o Senhor tem a opção de regularizar ou eu vou ter que entrar 
com a ação para demolir. A mas eu não tenho dinheiro, o Senhor não tem 
dinheiro, o Senhor arranja alguém que tenha e regulariza junto com o 
Senhor, foi isso que eu disse para ele é o que eu sempre digo para todo 
mundo, nunca mencionei o nome de quem quer que seja, agora pelo que 
eu entendi dos depoimentos dele que ele já tinha sido ouvido 
anteriormente na corregedoria, na época ou próximo disso ele havia sido 
procurado por esse irmão do Josué, daí ele se sentiu pressionado, mas 
esse é um problema dele, eu enquanto Promotor estava cumprindo o meu 
papel a minha função, tanto que na verdade eu disse para ele um seguinte, 
se o Senhor quiser pensar a respeito eu lhe dou trinta dias de prazo que é 
o tempo que o Senhor tem para conversar...ele estava acompanhado por 
um advogado, falei é o tempo que o Senhor tem para ver se o Senhor vai 
regularizar ou não vai ou então eu vou ter que entrar com uma ação para 
a gente desfazer isso. Tem um despacho meu com o número do processo, 
também estou juntando cópia, dando a ele trinta dias para dizer se ele 
queria regularizar a área ou se ele...em fim se sujeitaria ao peso da ação 
civil pública. 
Esses são os fatos envolvendo o Senhor Oldair, não existe outro, em 
momento algum houve qualquer forma de exigência, cobrança, pressão... 
eu nunca mencionei o nome de ninguém, curioso eu acho que é importante 
ressaltar aqui, eu sei que o Senhor ouviu... mas na época, eu atendo, 
nunca atendi ninguém sem a presença de oficial de Promotoria ou 
estagiário na sala justamente para que não aconteça o que aconteceu 
agora com esse Seu Oldair de alguém vim inventar uma história e você 
não ter como provar que aquilo aconteceu”. 

 

Ademais, os depoimentos da advogada, VANUSA FABIANO 

MENDES, representante de OLDAIR, e da estagiária, à época, CAMILA 

MACHADO, confirmam a versão dos fatos apresentados pelo requerido: 

Testemunha Vanusa Fabiano Mendes 
(…)  
Nessa audiência que a senhora esteve presente com ele, o Dr Fernando 
mencionou nominalmente a JACITARA? 
-Então, eu só estou aqui por conta de um e-mail vazado por uma 
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advogada, Dr Juliana, eu não lembro especificamente, o Seu Oldair bate 
o pé e diz que sim, eu não lembro da palavra JACITARA ter sido tocada, 
eu lembro que ficou bem claro ou faz com uma loteadora da cidade e 
que a loteadora que trabalha lá é a JACITARA. 
Só tem ela na cidade? 
-Não. Naquela região naquele momento, nas áreas contíguas era ela e 
pela pressão que ele já vinha sofrendo para mim ficou bastante claro, 
mas a palavra JACITARA eu não lembro de ter ouvido ao contrário do 
Seu Oldair que disse que ouviu. 
A senhora entendeu essa conversa com o Dr Fernando como uma forma 
de ameaça para ele? 
-Ameaça não, mas olha é melhor você fazer a parceria, você não vai 
conseguir regularizar e nós vamos com tudo para frente, embargar a 
obra derrubar tudo. 
A Senhora sabe me dizer se o Dr Fernando recebeu alguma vantagem da 
JACITARA? 
-De jeito nenhum, não sei dizer. 
………………………………………………………………………………………
…. 
 
Testemunha Camila Machado 
(…)  
Defesa: Você se recorda se você estava presente na sala quando o Dr 
Fernando atendeu um homem cujo nome é Oldair? 
-Sim, me recordo. 
Defesa: Você lembra do que se tratava esse procedimento? 
-Eu não me lembro exatamente, mas envolvia uma questão ambiental da 
cidade, normalmente é o que tinha de inquéritos e ações civis públicas, 
mas eu não me lembro exatamente do que se tratava. 
Defesa: Nessa data houve algo que te chamou a atenção, você notou por 
parte do Dr Fernando qualquer induzimento ou qualquer proposta que 
pudesse demonstrar uma má-fé por parte dele naquele procedimento? 
-Não. 
Defesa: Você se recorda se ele chegou a sugerir alguma parceria com 
algum empreendedor específico da cidade? 
-Não, nunca ouvi mencionar qualquer tipo de situação a respeito. 
Defesa: você participava de todas as oitivas, seja de meio ambiente seja 
de habitação e urbanismo, independente de ser com o Seu Oldair, em 
algum momento você ouviu nas minhas conversas qualquer tipo de 
referência a algum empreendedor? 
-Não, jamais. 
Defesa: Dr. Fernando tinha como habito receber pessoas em seu 
gabinete? 
-Sim, qualquer pessoa sem distinção. 
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 O crime de concussão encontra-se previsto no artigo 316 do Código 

Penal, nos seguintes termos: 

Art. 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda 
que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida: 
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa. 
 

  Como se vê, o núcleo do tipo penal é exigir, no sentido de impor, 

ordenar ou determinar, o que, conforme a prova dos autos, não restou demonstrado 

na hipótese vertente. Pelo contrário, o acervo probatório evidenciou que o membro 

processado, no exercício de suas atribuições, orientou OLDAIR no sentido de que, 

caso não dispusesse de recursos financeiros próprios, efetuasse parcerias a fim de 

regularizar o loteamento. 

 Sendo assim, ausente a tipicidade do crime de concussão, uma vez 

que não ocorreu nenhuma exigência ou imposição propriamente ditas pelo 

requerido em face de OLDAIR. Ademais, mesmo que em última hipótese assim 

tivesse entendido OLDAIR, não havia no momento possibilidade de retirada por 

inteiro de sua capacidade de resistência, pois acompanhado, a todo momento, por 

representante da Ordem dos Advogados do Brasil e, ainda, encontrando-se ciente 

da existência de diversas outras empresas na região aptas a firmar parcerias para o 

empreendimento, afastando, portanto, também a ocorrência de eventual exigência 

implícita (metus publicae potestatis). 

Impende destacar, inclusive, que a parceira não foi efetuada nem 

com a JACITARA, nem com qualquer outra empresa do ramo imobiliário de 

Indaiatuba/SP. 

 Diante do exposto, não é possível vislumbrar violação aos deveres 

funcionais, bem como qualquer incompatibilidade com o exercício do cargo 

de Promotor de Justiça referente ao fato supramencionado. 
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Consectariamente, afasta-se, com isso, a imputação e a 

procedência da pretensão disciplinar em relação ao crime de lavagem de 

dinheiro decorrente do crime de concussão.  

Nesse ponto, cabe ressaltar que a simples cessão do espaço, 

desacompanhada de outras provas, não é apta a demonstrar qualquer 

ocultação, dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, 

direta ou indiretamente, de infração penal. 

  Impende ressaltar que a ausência de irregularidades nas transações 

ora sob análise não afastam, em nada, as conclusões fixadas quanto à lavagem de 

dinheiro decorrente da corrupção passiva majorada, esta sim configurada. Isso 

porque a mistura de recursos de origem lícita e ilícita é manobra usual nesses 

casos e visa dificultar a comprovação da lavagem de dinheiro, produzindo-se a 

chamada mescla. 

 

(d) DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA 

   

Conforme já salientado, a imputação desse suposto ilícito penal foi 

realizada a partir de elementos colhidos na instrução deste feito disciplinar, 

precisamente a partir do depoimento de testemunha arrolada pela Corregedoria 

Nacional, Promotora de Justiça ADRIANA FRANULOVIC, lotada na 3ª 

Promotoria de Justiça de Indaiatuba/SP. 

Extrai-se do ato de aditamento à portaria inaugural deste processo, 

que a testemunha em questão relatou que o agente ministerial requerido deixou de 

declarar-se suspeito no processo de amigo íntimo e empresário CARLOS 

APARECIDO MILANI, pois teria redigido a promoção de arquivamento dos autos 
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e solicitado ao seu substituto legal, promotor de justiça MARCELO 

FRATANGELO, que assinasse o documento. 

Registre-se que, com base nesse depoimento, a Corregedoria 

Nacional imputa ao membro processado não só a prática, em tese, do crime de 

falsidade ideológica, mas também a suposta violação ao dever de declarar-se 

suspeito ou impedido, previsto na Lei Orgânica do Parquet paulista, infração esta 

prescrita, conforme já salientado neste voto, em sede de preliminar. 

A pretensão disciplinar em relação a esse suposto ilícito penal, 

no entanto, não merece prosperar. 

  Extrai-se do interrogatório do membro processado e do depoimento 

do promotor de justiça MARCELO FRATANGELO, que o procedimento adotado 

ocorreu da forma mais prática e rotineira, sem ofertar risco à efetividade da 

atividade ministerial persecutória. 

  A defesa, detalhadamente, esclareceu o ocorrido: 

Diversamente do alegado pela Promotora em depoimento, Promotora essa 
que é testemunha de acusação contra este Promotor além de sua inimiga 
declarada e, como comprovam os documentos que foram anexados aos 
autos nos anexos e juntados novamente em defesa preliminar desta 
imputação, (constatação feita pelo Dr. Samuel, Promotor designado pelo 
Egrégio Conselho Nacional para realizar a instrução, cópias do IC e 
relatório final da Egrégia Corregedoria do MPSP além de arquivamento 
proferido pela Corregedoria do CNMP cuja cópia ora junto), a notícia de 
dano não identificava o responsável pela suposta degradação, referindo-
se apenas a um tal “Parque Real” que, à época, não se sabia a que 
loteador pertencia. Quando do retorno da vistoria solicitada e notando 
que não havia qualquer irregularidade, vez que as obras realizadas 
haviam sido autorizadas pela CETESB (documento juntado aos autos pelo 
sindicado assim como entregue ao Dr. Samuel em mãos por ocasião da 
oitiva em Indaiatuba - DOCUMENTO 01 que ora se junta, fls. 50), o ora 
Sindicado entregou o procedimento preparatório (peça de informação) 
para a assistente jurídica com a qual trabalhava, junto com outras peças, 
solicitando que a mesma esboçasse um pedido de arquivamento ante a 
falta de irregularidades na área (procedimento rotineiro). Observo que tal 
postura foi corroborada pelo depoimento do Dr. Marcelo, testemunha 
arrolada pelo CNMP.  



 

 
 

CONSELHO NACIONAL DO M INISTÉRIO PÚBLICO 

 

49/56 
 

Por ocasião da leitura do pedido de arquivamento (corrigindo a peça de 
arquivamento já pronta e feita pela assistente jurídica), notou - e somente 
neste momento é que o ora Sindicado se entendeu como suspeito - que a 
parte que teria efetuado as obras de terraplanagem no local vistoriado 
seria seu grande amigo Carlos Milani, pois teria verificado que o nome da 
empresa Milani Terraplanagem constaria do Boletim de Ocorrência 
lavrado na vistoria. Friso que Carlos Milani não era investigado e nem 
dono da área. Não haveria porque se imaginar, de início, fosse o mesmo o 
contratado para as obras que poderiam ser feitas por qualquer empresa 
do ramo.  
Assim, mesmo tratando-se de caso de arquivamento, inclusive com vistoria 
da PM Ambiental apontando total regularidade da área por autorização 
da CETESB, e com peça de arquivamento já pronta e elaborada pela 
Assistente Jurídica, ao verificar que a empresa que estava no local quando 
da vistoria era de seu amigo Carlos Milani, cuja amizade é pública e 
notória, fato inclusive recentemente reforçado diretamente com a própria 
Procuradoria Geral de Justiça, por ocasião da doação do elevador para o 
prédio do Ministério Público de Indaiatuba, entendeu este Promotor 
desnecessária comunicação do óbvio, em especial diante de fato sem 
relevância, posto que ausentes irregularidades ambientais.  
Dessa forma, visando dar celeridade ao trabalho, diante do acúmulo de 
serviços, o ora Sindicado, procurou pelo seu substituto automático e 
imediato do cargo, narrando pessoalmente a ele os fatos, as razões de sua 
suspeição de parcialidade, principalmente destacando a amizade íntima 
com a pessoa que figurava no BO de vistoria, tendo deixado ao mesmo 
total liberdade para tomar as medidas que entendesse cabíveis no referido 
procedimento. Limitou-se apenas a mencionar que a assistente já havia 
elaborado um esboço eletrônico do arquivamento, que poderia, havendo 
interesse do substituto, ser aproveitado e nada mais. 
 

  Exatamente assim se deram os fatos e, dessa forma, foram 

igualmente narrados pelo Promotor de Justiça MARCELO FRATANGELO 

GHILARDI, que foi ouvido nesses autos, às fls. 629/632, volume II, e, 

corroborando o que já havia dito na sindicância realizada no âmbito do Parquet 

paulista (fls. 1051/1054, Volume I), assim se pronunciou:  

  
“(…) que o declarante autuou por duas oportunidades no 5º cargo de 
Promotor de Justiça da Comarca de Indaiatuba; que na segunda 
oportunidade, pelo que se recorda no mês de outubro de 2013, era o 
substituto automático do 2º cargo de Promotor de Justiça da Comarca de 
Indaiatuba, exercido à época pelo requerido FERNANDO GOÉS 
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GROSSO; que o declarante se recorda que foi procurado pelo requerido 
FERNANDO GOÉS GROSSO para se manifestar no Inquérito Civil 
instaurado no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça, que dizia respeito, 
salvo engano, de uma notícia de degradação ao meio ambiente; que 
nessa ocasião o requerido FERNANDO GOES GROSSO solicitou ao 
declarante que fizesse essa análise como substituto automático, tendo em 
vista que os fatos noticiados naquele Inquérito Civil tratavam de prática 
de degradação ambiental imputada, em tese, a uma pessoa do 
relacionamento do requerido FERNANDO GOES GROSSO, motivo pelo 
qual o próprio FERNANDO não poderia promover o arquivamento do 
referido Inquérito Civil; que o requerido FERNANDO GOES GROSSO 
também disse naquela oportunidade que, para evitar ter de se declarar 
suspeito e encaminhar o procedimento como comunicação à 
Procuradoria-Geral de Justiça submetia a seu substituto automático o 
procedimento; que o declarante deseja esclarecer que não se recorda se a 
pessoa do relacionamento do requerido FERNANDO GOES GROSSO 
seria o engenheiro ambiental responsável pela elaboração do laudo do 
Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental - TCRA ou, se era a 
própria pessoa a quem se imputava a prática de degradação ambiental; 
que o declarante deseja esclarecer que no momento em que o requerido 
FERNANDO GOES GROSSO lhe informou esses fatos, em hipótese 
alguma, disse ao declarante que arquivasse o procedimento, mas sim que 
fizesse uma análise dentro de sua atribuição e independência funcional; 
que o declarante não se recorda se o requerido FERNANDO GOES 
GROSSO teria informado quem foi o responsável pela elaboração de 
arquivamento, ou seja, se o próprio FERNANDO ou se a analista de 
Promotoria (assistente jurídico) da Promotoria de Justiça de Indaiatuba; 
que o declarante se recorda que constava da promoção de arquivamento; 
que, nada obstante o nome do declarante já estivesse constando da 
promoção de arquivamento, o declarante repete que não se sentiu 
constrangido e exerceu suas atribuições plenamente para fazer análise e 
concluir pelo arquivamento do referido Inquérito Civil; que é bastante 
comum, pela natureza de seu cargo como Promotor de Justiça 
Substituto, que as peças que lhe eram distribuídas já vinham com o seu 
nome, motivo pelo qual não estranhou o fato da peça de arquivamento já 
estar elaborada; que o declarante deve esclarecer foi a pessoa do 
requerido FERNANDO GOES GROSSO quem lhe entregou o Inquérito 
Civil e a peça de promoção de arquivamento que já estava anexada, vale 
dizer, já furada constando dos autos, mas não numerada; que o 
declarante efetivamente fez a análise do procedimento como um todo, 
recordando-se que havia notícia do fato por meio de peças de 
informação, ofício direcionado ao órgão Ambiental, a resposta ao ofício 
informando que a situação já havia sido sanada e, na sequência, a 
promoção de arquivamento; que após assinar a promoção de 
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arquivamento encaminhou o procedimento à 2ª Promotoria de Justiça de 
Indaiatuba; que o declarante sabe informar que a promoção de 
arquivamento foi homologada pelo Conselho Superior do Ministério 
Público do Estado de São Paulo; que o declarante se recorda, cerca de 
duas semanas depois de assinar a promoção de arquivamento, foi 
procurador pelas Dras. Adriana e Daniela, Promotoras de Justiça da 
Comarca de Indaiatuba, as quais indagaram ao declarante se ele de fato 
havia assinado a promoção de arquivamento, não se recordando que 
termos elas usaram para se referir à promoção de arquivamento, que o 
declarante respondeu às Dras. Adriana e Daniela que, de fato, havia 
assinado a promoção de arquivamento depois de fazer a sua análise e 
chegar à convicção que era o caso de concluir o procedimento naquele 
sentido; que esclarece que essa foi a única peça que o declarante assinou 
como substituto do 2º cargo de Promotor de Justiça da Comarca de 
Indaiatuba; que indagado ao declarante se conhece ou conheceu a pessoa 
de Carlos Aparecido Milani, o declarante respondeu que não se recorda, 
esclarecendo que não é da Comarca de Indaiatuba tendo nascido e se 
criado na cidade de São Paulo; que indagado ao declarante se conhecia 
alguma pessoa da cidade de Indaiatuba sócia ou proprietária de empresa 
de loteamento imobiliário, o declarante respondeu que, não se recorda 
bem o período, havia uma suspeita que o Prefeito de Indaiatuba Reinaldo 
Nogueira seria sócio oculto chamada Jacitara; que desconhece que 
alguém vinculado a empresa Jacitara acima mencionada fosse do ciclo de 
amizade do requerido FERNANDO GOES GROSSO. 
 

  Conforme informado pelo subscritor da peça, a promoção de 

arquivamento foi devidamente homologada pelo Egrégio Conselho Superior do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, o que reforça a tese de inexistência de 

irregularidade na condução do mencionado feito. 

  Com efeito, restou demonstrado que o Promotor de Justiça Substituto 

MARCELO FRATANGELO tomou conhecimento dos fatos e livremente, 

portanto, sem qualquer interferência do membro processado, desempenhou sua 

atribuição ministerial manifestando-se pelo arquivamento do procedimento em 

testilha. 

  Consectariamente, não sendo constatadas condutas de omitir 

declaração que devia constar e tampouco de inserir ou fazer inserir declaração 

falsa ou distinta da que deveria constar em documento público, resta 
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evidentemente afastada a ocorrência do crime de falsidade ideológica previsto no 

artigo 299 do Código Penal. 

  Afasta-se, com isso, a pretensa imputação da prática de falsidade 

ideológica pelo membro processado. 

 

III -  DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 

As provas dos autos foram confirmatórias do ato de corrupção, 

porquanto o agente ministerial recebeu vantagem econômica, indiretamente (por 

intermédio do companheiro afetivo), para omitir ato de ofício. Essa conduta, além 

de crime e infração disciplinar, caracteriza-se, em tese, como ato de improbidade 

administrativa previsto no art. 9º, X, da Lei nº 8.429/199221.  

Destarte, atentam contra os princípios da administração pública, 

violando os deveres de honestidade e lealdade às instituições, associar-se o agente 

público a outras pessoas para praticarem infrações contra a Administração Pública, 

além de ocultar e dissimular vantagens recebidas indevidamente, malferindo a 

administração da Justiça. Além de crimes e infrações disciplinares, tais atos 

configuram improbidade administrativa, conforme art. 11 da Lei nº 8.429/199222. 

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível, em sede de 

ação civil pública por ato de improbidade administrativa, a condenação de 

membro do Ministério Público à perda da função pública prevista no art. 12 da Lei 

                                                 
21 Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer 
tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: (...) X - receber vantagem 
econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou 
declaração a que esteja obrigado; 
22  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: (...) 
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nº 8.429/1992. A previsão das ações de perda do cargo nas leis orgânicas do 

Ministério Público não interfere na Lei de Improbidade Administrativa23. Veja-se: 

 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE 
APLICAÇÃO DA PENA DE PERDA DE CARGO A MEMBRO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial no qual 
se discute a possibilidade de haver aplicação da pena de perda do cargo a 
membro do Ministério Público, em ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa. 2. Constatado que a Corte de origem 
empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a 
controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC. 3. Nos 
termos do art. 37, § 4º, da Constituição Federal e da Lei n. 8.429/1992, 
qualquer agente público, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios pode ser punido com a pena de perda 
do cargo que ocupa, pela prática de atos de improbidade administrativa. 4. 
A previsão legal de que o Procurador-Geral de Justiça ou o 
Procurador-Geral da República ajuizará ação civil específica para a 
aplicação da pena de demissão ou perda do cargo, nos casos elencados 
na lei, dentre os quais destacam-se a prática de crimes e os atos de 
improbidade, não obsta que o legislador ordinário, cumprindo o 
mandamento do § 4º do art. 37 da Constituição Federal, estabeleça a 
pena de perda do cargo a membro do Ministério Público quando 
comprovada a prática de ato ímprobo, em ação civil pública específica 
para sua constatação. 5. Na legislação aplicável aos membros do 
Ministério Público, asseguram-se à instituição as providências cabíveis 
para sancionar o agente comprovadamente ímprobo. Na Lei n. 8.429/1992, 
o legislador amplia a legitimação ativa, ao prever que a ação será proposta 
"pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada" (art. 17). Não 
há competência exclusiva do Procurador-Geral. 6. Assim, a demissão por 
ato de improbidade administrativa de membro do Ministério Público (art. 
240, inciso V, alínea b, da LC n. 75/1993) não só pode ser determinada 
pelo trânsito em julgado de sentença condenatória em ação específica, cujo 
ajuizamento foi provocado por procedimento administrativo e é da 
competência do Procurador-Geral, como também pode ocorrer em 
decorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em 
ação civil pública prevista na Lei n. 8.429/1992. Inteligência do art. 12 da 
Lei n. 8.429/1992. 7. Recurso especial provido para declarar a 
possibilidade de, em ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa, ser aplicada a pena de perda do cargo a membro do 

                                                 
23 STJ. 1ª Turma. RESP 1191613/MG, julgado em 19/3/2015. 
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Ministério Público, caso a pena seja adequada à sua punição. (REsp 
1191613/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 17/04/2015) 
 

Portanto, a legislação e a jurisprudência pátria admitem a perda do 

cargo de membro do Ministério Público em sede de ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa. 

 

IV – DA CONCLUSÃO  

   

Dessa forma, há evidentes provas da prática das condutas 

delituosas de associação criminosa (art. 288, CP), corrupção passiva 

majorada (art. 317, § 1º) e lavagem de dinheiro em virtude da corrupção 

passiva majorada (art. 1º, Lei 9.613/98). 

Por outro lado, não restaram devidamente comprovadas pelos 

depoimentos colhidos das testemunhas, nem pelas provas documentais 

juntadas aos autos, as condutas criminosas de concussão, lavagem de dinheiro 

em virtude da concussão e falsidade ideológica. 

  Conforme abordado, em sede de preliminar, a suposta violação ao 

dever de declarar-se suspeito ou impedido encontra-se prescrita. 

  Diante de todo o exposto, VOTO  pela PROCEDÊNCIA PARCIAL 

do presente processo administrativo disciplinar, para dar como incurso, nos 

termos do art. 157, inciso I24, e parágrafo único, da Lei Orgânica do Ministério 

Público do Estado de São Paulo, na sanção disciplinar de DEMISSÃO o Promotor 

de Justiça FERNANDO GOES GROSSO, do Ministério Público do Estado de 

São Paulo, a qual, por força do artigo 128, § 5º, inciso I, alínea “a” da 

                                                 
24Art. 157. O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo ou terá cassada a 
aposentadoria ou disponibilidade por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil 
própria nos seguintes casos: I - prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão 
judicial transitada em julgado;  
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Constituição Federal, somente será imposta após eventual sentença judicial 

transitada em julgado em ação civil para decretação da perda de cargo, de 

atribuição do Procurador-Geral de Justiça do Parquet paulista (art. 158 da 

LOMP/SP). 

Na linha da jurisprudência deste Conselho Nacional, vigora o 

entendimento de que a decisão plenária que determina o ajuizamento de ação civil 

própria para a perda do cargo contém força vinculante em relação ao Procurador 

Geral de Justiça, de sorte que tal medida não se encontra sujeita à prévia 

autorização do Colégio de Procuradores de Justiça ou de deliberação de qualquer 

outro Órgão da Administração Superior do Ministério Público, conforme se extrai, 

por exemplo, dos seguintes precedentes: Revisão de Processo Administrativo 

Disciplinar nº. 1.00137/2017-10 e Processo Administrativo Disciplinar n. 

1.00179/2016-15. 

Com essas considerações, na esteira da jurisprudência, além de 

indicar a penalidade de demissão ao membro ministerial processado, voto no 

sentido de que seja fixado o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito 

em julgado do acórdão este CNMP, para que o Ministério Público do Estado 

de São Paulo, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, ajuíze ação 

de perda de cargo.  

  Demais disso, voto no sentido de determinar a expedição de ofício 

ao douto Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São 

Paulo para que informe, no prazo de 60 (sessenta) dias, sobre a propositura 

(ou não) de ação civil pública por ato de improbidade administrativa 

concernente aos fatos descritos nestes autos, informando a este Conselho 

Nacional, caso não tenha sido proposta a referida ação, os motivos pelos quais 

resultaram no não ajuizamento daquela demanda. 
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Por fim, em razão do interesse público, bem como da conduta 

incompatível do processado com o exercício do cargo, acarretando prejuízo ao 

prestígio e dignidade da Instituição, indico, ainda, que o membro ministerial 

processado seja posto imediatamente em disponibilidade, com vencimentos 

proporcionais, devendo a medida perdurar até o eventual trânsito em julgado da 

ação civil de perda do cargo, nos termos do artigo 163 da Lei Orgânica do 

Ministério Público do Estado de São Paulo25.  

É como penso. 

É como voto, eminentes Conselheiros. 

Brasília, 28 (vinte e oito) de novembro de 2017. 

 

 

assinado eletronicamente 
 LUCIANO NUNES MAIA FREIRE  

Conselheiro Relator 

                                                 
25Art. 163. O membro vitalício do Ministério Público também poderá, por interesse público, ser posto em 
disponibilidade por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, assegurada ampla defesa, 
dentre outras, nas seguintes hipóteses: I - escassa ou insuficiente capacidade de trabalho; II - conduta 
incompatível com o exercício do cargo, consistente em abusos, erros ou omissões que comprometam o 
membro do Ministério Público para o exercício do cargo, ou acarretem prejuízo ao prestígio ou à dignidade 
da Instituição. § 1º - Na disponibilidade prevista neste artigo, serão garantidos ao membro do Ministério 
Público vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, assegurada no mínimo uma terça parte dos seus 
vencimentos. § 2º - O Conselho Superior do Ministério Público, a requerimento do interessado, decorridos 
cinco anos do termo inicial da disponibilidade, examinará a ocorrência, ou não, da cessação do motivo de 
interesse público que a determinou. 
 


