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    S E N T E N Ç A

1 - Relatório

A  ajuizou a presente ação de improbidade administrativa em face de ,UNIÃO MARCOS KINITI KIMURA
ex-Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com pedido de tutela provisória para decretação de
indisponibilidade dos bens do réu, em valor suficiente para assegurar a efetividade da multa a ser arbitrada,
provisoriamente estipulada até o limite de R$ 12.436.600,08. A inicial veio instruída com documentos.

Decisão decretando a indisponibilidade dos bens e valores no patrimônio de MARCOS KINITI KIMURA,
limitado ao valor de R$ 12.436.600,08, bem como determinando que a secretaria adote as providências
necessárias, inclusive por meios eletrônicos, para que se promova a indisponibilidade de bens imóveis
(ARISP), veículos (RENAJUD) e quantias em dinheiro (BACENJUD) e que se notifique o requerido para
apresentar defesa prévia, nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei 8.429/92 (Id 1406099), o que foi cumprido
(Id´s 1480708, 1523900 e 2376645).

A União tomou ciência da decisão Id 1406099 (Id 1598934).

Em seu parecer, o MPF requereu o processamento inicial da presente ação e opinou pela revisão da
decretação da indisponibilidade dos bens do requerido, a fim de que o gravame seja fixado no montante
máximo de R$ 7.933.224,08 (Id 1626354).

O réu apresentou sua manifestação, arguindo, preliminarmente, i) violação ao princípio do contraditório em
relação às provas emprestadas do processo administrativo disciplinar; ii)  iii) ação de improbidadebis in idem,
pautada exclusivamente nas provas da esfera penal - ausência de contraditório invalidação das provas; iv)
incompetência da Comissão para analisar as Declarações de Imposto de Renda; v) irregularidade em relação
ao acesso de informações fiscais – ausência de autorização judicial; vi) ausência de autorização e aprovação
da COPEI (Coordenação de Pesquisa e Investigação) para realização das pesquisas – afronta à hierarquia da
RFB  (Id 2387629).

Decisão afastando as preliminares arguidas e recebendo a presente ação de improbidade administrativa (Id.
2653834), da qual o MPF teve ciência (Id. 2870369).

A União opôs recurso de embargos de declaração contra a decisão de Id. 2653834, alegando a existência de
obscuridade (Id. 3076068), o qual foi rejeitado (Id. 3240313).

No Id. 4254709 foi juntado o relatório de indisponibilidade de bens.
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Decisão considerando o réu citado e intimado na pessoa de seu representante judicial, tendo em vista que a
procuração com poderes especiais para receber citação inicial (Id. 4635935).

O réu ofertou contestação requerendo a improcedência do pedido em razão da ausência de provas da prática
de atos que importem improbidade administrativa (Id. 4803380).

A União manifestou-se sobre a contestação e requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 6310249).

O réu requereu a produção de prova testemunhal, arrolando seis testemunhas: Antonio de Souza Cardoso,
Wlademir dos Santos, Edimilson Benedito Maia, Marcus Vinicius Cruz, Sidney Araruna de Mendonça e
Nilson da Penha (Id. 6938116).

Decisão designando audiência de instrução e julgamento (Id. 8505517).

Petição do réu requerendo a juntada da íntegra do e-mail, mencionado na folha 12 da inicial, encaminhado
pelo chefe do ETRAN Francisco Plauto Mendes Moreira ao Edison Jorge Takeshi Kaneko, mencionado na
inicial, bem como seja requerido ao órgão competente a juntada da resposta ao email referente às instruções
para abertura dos Procedimentos Aduaneiros Especiais (Id. 8841062), o que foi deferido (Id. 8907453).

Resposta da Alfândega (Id. 9279333), sobre a qual o réu manifestou-se, alegando que não atende ao
solicitado e reiterando o pedido (9398251), o que foi deferido (Id. 9449985).

Parecer do MPF informando que, a despeito da sua   legitimidade para integrar o polo ativo da demanda,
consoante disciplinam o art. 17, da Lei nº 8.429/92 e o art. 5º, inciso I, da Lei nº 7.347/85, deixou de assumir
a qualidade de Autor, mantendo-se como custos legis, porque tramita, no Ofício da Tutela Coletiva da
PRM-Guarulhos/SP, inquérito civil com o objeto mais amplo que o da presente ação (IC nº
1.34.006.000461/2015-83), no qual estão sendo reunidas provas de atos de improbidade administrativa
praticados por diversos servidores da Receita Federal do Brasil, conjuntamente com particulares, em virtude
das condutas desvendadas pela “Operação Trem Fantasma”. Alega que, atuando como fiscal da lei, deverá ter
vista dos presentes autos depois das partes, bem como ser intimado de todos os atos do processo (art. 179,
inciso I, do CPC). Alega que, a despeito dos documentos colacionados pelo Autor estarem robustecidos de
elementos indicativos da prática dos atos de improbidade administrativa por MARCOS KINITI KIMURA,
entende ser necessária a juntada de provas outras à corroboração dos fatos e, com fulcro no art. 179, inciso II,
do CPC, requer a utilização de prova emprestada dos autos da Ação Penal nº 0010251-82.2010.403.6119, a
qual apurou, com relação ao Réu MACOS KINITI KIMURA, os mesmos fatos objetos da presente demanda.

Decisão deferindo a utilização da prova carreada aos autos n. 0010251-82.2010.403.6119 na condição de
prova emprestada e indeferindo o pedido de expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Federal de Guarulhos,
uma vez que a solicitação de cópia das mídias das audiências independe de intervenção judicial (Id.
9567067).

Em 31.07.2018 foi realizada a audiência, com o depoimento pessoal do réu e oitiva da testemunha Sidney
Araruna de Mendonça (Id. 9733134).

Petição do réu requerendo a juntada de documentos   relativos à origem dos valores de cem mil dólares
recebidos de seus pais. Afirma em seu depoimento que a origem deste valor é proveniente do esforço de anos
de trabalho de seus pais,  Sra Futae Kimura e Sr. Kinsiro Kimura, no Japão, e, para comprovar a veracidade
do alegado em juízo, requer a juntada da cópia dos passaportes de seus genitores para demonstrar que eles
estiveram no Japão por muitos anos (doc.01). Esclarece que não foi possível juntar o primeiro passaporte
com a data inicial em que eles ingressaram no Japão, pois, conforme mencionado na cópia do passaporte
acostado, o primeiro passaporte foi extraviado e tiveram que obter este outro passaporte (doc. 02) no Serviço
Consular da Embaixada em Tóquio. Diante do exíguo prazo concedido, somente foi possível juntar alguns
documentos encontrados recentemente na residência de seu genitor falecido há dois anos que são holerites
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(doc.03 /04) do período em que eles trabalharam no Japão. Argumenta que, desde a determinação em
audiência para que   comprovasse a origem dos cem mil reais, vem buscando meios aptos para traduzir os
documentos porém, vem encontrando dificuldade, razão pela qual requer dilação de prazo para a juntada da
tradução dos holerites (Id. 9901575-Id. 9901580-Id. 9901582-Id. 9901586).

Decisão concedendo prazo de 20 dias para que a parte ré apresente a tradução dos documentos juntados (Id.
9904281).

Resposta da Alfândega informando que, conforme já exposto no Ofício nº 703, a correspondência eletrônica
enviada pelo Chefe da Equipe de Trânsito Aduaneiro (ETRAN) à época (Sr. Francisco Plauto Mendes
Moreira), em 23/02/2010, constante do Id. 8841063, foi encaminhada pelo servidor Seiken Tasoko
(Inspetor-Chefe Adjunto desta Alfândega na referida data, atualmente aposentado), em 25/02/2010, à Sra.
Sandra Ivete Rau Vitali, Chefe da Divisão de Administração Aduaneira da Superintendência Regional da
Receita Federal do Brasil na 8ª Região Fiscal, onde foi solicitada orientação à DIANA sobre como proceder.
A DIANA08, por sua vez, em atendimento ao alerta que constava no RADAR, enviou e-mail à Inspetoria da
Receita Federal em Curitiba-PR e com a Divisão de Administração Aduaneira da Superintendência Regional
da Receita Federal do Brasil na 9ª Região Fiscal, solicitando que entrassem em contato com a Alfândega do
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos para orientá-los. Infomou, ainda, que estão iligenciando
junto à 9ª Região Fiscal a localização de registros posteriores ao envio da comunicação da Sra. Sandra Ivete
Rau Vitali, sendo que assim que esta informação for obtida informaremos ao Juízo (Id. 10045931).

Decisão requisitando para a DRF/ETRAN/ALF/GRU que apresente os eventuais registros posteriores, no
prazo de 20 (vinte) dias úteis ou noticie a impossibilidade de sua localização (Id. 10171006).

Resposta da Alfândega informando que, de acordo com as informações prestadas pela Titular da Divisão de
Administração Aduaneira (DIANA) da 9ª Região Fiscal, Sra. Janete de Souza Macena, acerca das
providências adotadas com relação ao e-mail encaminhado em 25/02/2010 pela Sra. Sandra Ivete Rau Vitali,
Chefe da DIANA da 8ª Região Fiscal, constante do Ofício nº 820, onde foi solicitada orientação sobre como
proceder com relação às cargas da empresa Marítima Imp. Exp., após o recebimento da comunicação em
destaque, foi efetivada a suspensão da habilitação da empresa MARITIMAS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ 11.051.373/0001-08) no RADAR, consoante e-mails em anexo, com
previsão no art. 21, IV da Instrução Normativa SRF nº 650/2006, vigente à época dos fatos. Desta forma, foi
enviado e-mail pela Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Curitiba (IRF-Curitiba) aos servidores
Francisco Plauto Mendes Moreira e Marcos Tikashi Nagao em 03/03/2010, dando ciência da referida
suspensão da habilitação da empresa no RADAR. Conforme comprova o e-mail colacionado, foi enviado na
mesma data (03/03/2010) aos mencionados servidores (Francisco Plauto Mendes Moreira e Marcos Tikashi
Nagao) o Relatório de Diligência Fiscal em anexo, elaborado pela Seção de Procedimentos Especiais
Aduaneiros (SAPEA) da Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Curitiba, à época. É válido mencionar
que a suspensão da habilitação no RADAR impossibilita a empresa de realizar novas operações de comércio
exterior, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.603/2015, atualmente vigente (Id. 10345479).

Petição do réu requerendo a tradução juramentada dos holerites de seus genitores Sr. Kinsiro Kimura e Sra.
Futae Kimura. Alega que restou comprovado documentalmente o mencionado no depoimento pessoal sobre a
origem lícita dos US$ 100.000 (cem mil dólares) que lhe foi entregue pelos seus genitores que trouxeram do
Japão após 5 anos de trabalho. Argumenta que, pelos holerites, cada um de seus pais ganhava, por mês,
aproximadamente, 330.000 Yen, o que equivale a 2.500 dólares, totalizando 5 mil dólares. Alega que,
somando os cinco anos que trabalharam no Japão, conforme comprovado no passaporte acostado nos autos, é
possível afirmar que trouxeram para o Brasil em espécie aproximadamente US$ 300.000 (trezentos mil
dólares). Deste montante, devidamente justificado através dos documentos juntados, é normal e lógico que
necessitando de 100 mil dólares, seu genitor tenha emprestado ao seu filho 1/3 desta quantia (Id.
10382254-Id. 10382255).
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Petição do réu manifestando-se sobre as informações prestadas pela Alfândega acerca do e-mail do dia
23/02/10 (Id. 10462861).

Manifestação da União alegado que, tendo em vista o requerimento do réu, este juízo solicitou à Receita
Federal informações sobre os procedimentos relacionados às cargas da empresa MARÍTIMA IMP. EXP. 32.
Em resposta, a RFB encaminhou as informações de ID 10345479, em que consta comunicação da suspensão
da habilitação no RADAR da referida empresa, o que a impediria de realizar novas operações de comércio
exterior. Afirma que consta ainda o relatório de diligência fiscal e troca de e-mails entre servidores da
Receita quanto aos procedimentos a serem adotados no caso. Argumenta que nenhuma das informações
presentes no referido documento desconstitui os fatos narrados na petição inicial, porque não se pode saber
ao certo o que a defesa pretende demonstrar com tais documentos. Pode-se afirmar, no entanto, que a
participação do réu, nos termos narrados na inicial e na prova documental acostada aos autos (processo
administrativo disciplinar e ação penal), ia muito além da mera análise de DTA´s ou do direcionamento ao
canal vermelho se vistos como atos isolados e que o réu possuía papel central na relação entre a organização
criminosa e os demais auditores fiscais envolvidos nos atos descobertos na Operação Trem Fantasma,
sendo-lhe atribuída inclusive a ideia da retirada da cara pela empresa MARÍTIMA durante o feriado do
carnaval de 2010 (Id. 10658234).

As partes ofertaram alegações finais no Id. 13022377 (União) e Id. 14026199 (réu).

O MPF apresentou parecer final no Id. 15131787), sobre o qual o réu manifestou-se no Id. 16397874.

Decisão determinando a suspensão do processo na forma do artigo 315 do Código de Processo Civil, pelo
prazo de 1 (um) ano, tendo em vista que os fatos imputados na petição inicial foram objeto de investigação
criminal efetuada nos autos n. 0010251-82.2010.4.03.6119, que incluem interceptação telefônica, e que a
ação penal ainda não transitou em julgado (Id. 18247513).

A União opôs recurso de embargos de declaração (Id. 19194453), o qual foi rejeitado (Id. 19264460).

A União noticiou a interposição de recurso de agravo de instrumento – n. 5020728-88.2019.4.03.0000 (Id.
20722641), ao qual foi dado provimento, conforme acórdão anexado no Id. 30009877.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

2 - Fundamentação

2.1 - Preliminares

As preliminares apontadas na defesa preliminar já foram afastadas na decisão de Id. 2653834. Em sede de
contestação, não foram apresentadas preliminares (Id. 4803380). Em alegações finais, o réu suscita as
seguintes preliminares: a) acesso de informações fiscais sem autorização judicial – prova compartilhada; e b)
excesso de prazo sem justificativa da gravação das conversas telefônicas – Lei n. 9.296/96 – prova
compartilhada.

No que tange ao item “a”, esta preliminar já foi abordada na decisão de Id. 2653834. Quanto ao item “b”, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a medida pode ser prorrogada quantas vezes for necessário
, diante de circunstâncias concretas da investigação, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. De fato, tal como fundamentado na sentença criminal (Id. 9537570), as decisões de
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prorrogação da interceptação telefônica foram devidamente fundamentadas. Até o momento, inclusive, não
, o que corrobora com o argumento de que ashouve nulidade de tais decisões naquele processo criminal

interceptações estavam de acordo com o ordenamento jurídico.

Diante disso, afasto as preliminares suscitadas.

2.2 - Das acusações

As acusações constantes na inicial se deram no contexto da chamada “Operação Trem Fantasma”, um
esquema envolvendo fiscais da RFB que facilitavam o descaminho de produtos importados e fraude tributos
quando no Aeroporto de Guarulhos. Na operacionalização deste esquema, os produtos importados, quando do
seu desembarque no Aeroporto, eram substituídos por uma carga de menor valor (carga clone) e, em seguida,
liberadas pelos servidores da RFB envolvidos. A tributação era, então, feita em cima dessa carga substituída
(carga clone), resultando em arrecadação tributária a menor. O presente réu era, à época dos fatos, Chefe
Substituto da Equipe de Trânsito Aduaneiro do Aeroporto de Guarulhos, tendo como atribuição, além de
outras, a análise de Declaração de Trânsito Aduaneiro – DTA, conferência e liberação das cargas importadas.

Em 22 de dezembro de 2009, houve o desembarque de 18 toneladas de carga importada pela empresa
Maritimas Importação e Exportação LTDA. Esta empresa já vinha sendo alvo de investigação por parte da
RFB por suspeita de fraude (por exemplo, no endereço de sua sede, funcionava uma quitanda). A carga foi,
então,  por parte da RFB noparametrizada no canal vermelho, requerendo a conferência dos produtos
Aeroporto de Guarulhos. Em mensagem de email, também foi comunicada à equipe da RFB do Aeroporto
que  (Id. 9537152), devendo a sua carga importada sera empresa Maritimas estava sob investigação
vistoriada. No registro de importação feito pela empresa Maritimas, constava que a carga consistia em
gabinetes de computador, o que não era verdade.

Em 12 de fevereiro de 2010, a empresa registrou as DTAs, as quais foram processadas pelo réu e demais
servidores da RFB. De acordo com a IN SRF 248/02, art 42, §2º, a conferência física deveria acontecer em
até 24 horas após o registro das DTAs, já que a carga estava parametrizada no canal vermelho. A

. Em 13 de fevereiro, o esquema criminoso viabilizou aconferência não ocorreu neste período, entretanto
troca da carga importada por uma carga clone (gabinetes de computador, de maneira que coincidisse com a
declaração feita no registro de importação).  pela RFB somente ocorreramAs medidas de vistoria da carga
em 23 de fevereiro de 2010, dez dias após o registro das DTAs e quase dois meses depois do

. Na ocasião, tendo em vista que a vistoria se deu na carga clone (já que a cargadesembarque da carga
importada fora trocada em 13 de fevereiro), os produtos foram liberados, tendo sido informado pelo chefe do
réu que não houve qualquer irregularidade (já que o conteúdo da carga correspondia ao declarado na
documentação de importação; isto é, gabinetes de computador – Id. 9537152 pg 2). Toda essa dinâmica

, pois há farto conteúdo probatório eenvolvendo a troca das mercadorias é fato incontroverso nos autos
não houve contestação neste ponto por parte da defesa.

O réu alega que, neste específico episódio, não tinha conhecimento do esquema, e que processou as DTAs tal
como fazia rotineiramente. Alega que não tinha a função verificar a carga. De fato, este fato isolado é
insuficiente para atribuir qualquer improbidade administrativa ao réu. Contudo, os episódios abordados a
seguir nesta sentença me fazem concluir que o réu não só estava envolvido neste episódio da Maritimas, mas
integrava de forma efetiva a organização criminosa operacionalizava o esquema chamado “Operação Trem
Fantasma”.

Durante o ano de 2010, houve diversos encontros entre servidores da RFB (incluindo o réu) e Ronaldo
 e proprietário da Maritimas Importação e ExportaçãoMuniz Rodrigues, líder da organização criminosa

LTDA, para operacionalizar outras importações e intermediar outros clientes (o réu encontrou, ao menos,
 – Id. 1377146, pg 8). Conformeonze vezes com Ronaldo e demais integrantes da organização

interrogatório de Ronaldo Muniz Rodrigues (líder da organização criminosa) e Marcos Antonio Souza
Oliveira na ação penal (membro da organização - trechos do interrogatório disponíveis no Id. 9537570, pg
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120 e 121), no episódio mencionado no parágrafo anterior (importação de 18 toneladas de carga), o réu
Marcos Kimura foi quem planejou a operação. Também foi dito por Ronaldo e Marcos Antonio que, em
razão da estrutura e riscos envolvidos, o pagamento de propina deveria ser dobrado aos servidores
envolvidos. Nos relatórios da investigação (assim como na inicial), há filmagens dos encontros e
interceptação das conversas entre o réu e demais integrantes da organização criminosa (Id. 9536362). Por
fim, destaco que, das 41 DTAs referentes ao esquema criminoso no ano de 2010 liberadas pelo réu, 24 foram
transportadas por seu irmão Fabio Kimura, o qual também integrava o esquema criminoso (Id. 9537570,  pg
1100: condenado a 13 (treze) anos e 3 (três) meses de reclusão).

Em sua defesa, no interrogatório destes autos, o réu confirmou os encontros e conversas com o Ronaldo (líder
da organização criminosa).  eEnfatizou que tais encontros foram para tirar dúvidas sobre a importação
transporte de mercadorias (Ronaldo queria importar 3 computadores, por exemplo). Sobre o envolvimento de
seu irmão no esquema, disse que desconhecia o envolvimento de seu irmão e que foi uma coincidência este
transportar 24 das 41 DTAs liberadas pelo réu. Tais alegações convencem este juízo, contudo. De fato, soa
estranho marcar diversos encontros com o chefe da organização criminosa apenas para explicar algo tão

 a alguém que é proprietário de uma empresa que frequentemente realiza importações e,simples
consequentemente, está familiarizada com procedimentos aduaneiros. Do mais, em alguns destes encontros,
outros servidores da RFB (inclusive o chefe do réu) também estavam presentes, o que torna a narrativa

).   Por fim, tais encontros ocorreramdefensiva nebulosa (só o réu poderia esclarecer as dúvidas?
exatamente quando a organização importava diversos produtos, o réu adquiria imóveis e veículo de alto

 em nome do réu para a compra de tais imóveis.valor, e a organização realizava transferências de valores
Neste contexto, tudo leva a crer que os transportes pelo irmão do réu dos produtos objeto das DTAs liberadas
pelo réu não se tratavam de mera coincidência, mas de parte do esquema orquestrado.

Os , que somavam mais de  à época, adquiridos foram: 1-) Unidades 151 e 152bens imóveis R$ 400.000,00
do Edifício Brasília Corporate, localizado na Av. Voluntários da Pátria esquina com a rua Conselheiro
Saraiva, bairro de Santana, São Paulo/SP; 2-) Unidades 151 e 152 do Edifício Brasília Offices Angélica,
localizado na Av. Angélica, n. 2.447, bairro de Santa Cecília. Estes imóveis foram negociados com VIVERE
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, a mesma imobiliária utilizada por FRANCISCO PLAUTO MENDES
MOREIRA e ANTONIO HIROCHI MIURA (também servidores da RFB e integrantes do esquema) para
investir o dinheiro ganho com a empreitada criminosa (Id. 9536740). Parte do pagamento destes imóveis
comprados pelo réu foram pagos por meio de transferências bancárias que totalizaram R$ 184.000,00 (Id.
9536740) no decorrer de 2010. As transferências, porém, não foram realizadas diretamente pelo réu à
imobiliária, mas por Rosangela Muniz Rodrigues, a qual era responsável pela contabilidade da

 (por exemplo, vide Id. 9536362 pg 50 e Id. 9537570 pg 399 e seguintes - noorganização criminosa
processo criminal, Rosangela foi condenada a 10 anos, 10 meses, e 20 dias de reclusão por corrupção ativa e
passiva, quadrilha- Id. 9537570, pg 1094).

Em sua defesa, o réu alegou que essas transferências referentes aos imóveis (R$ 184.000,00) corresponderam
ao pagamento pela venda de US$ 100.000,00 a Ronaldo (líder da organização criminosa e dono da

 O réu preferiu vender para Ronaldo porque este pagou mais por cada dólar do que o mercadoMaritimas).
em geral pagava à época. Alegou que os dólares eram fruto do trabalho de seus pais no Japão. Tal versão

 Não é razoável que alguém venda dólares a uma pessoa que mal conhece (tal como discorreunão procede.
em seu interrogatório) para pagamento futuro sem qualquer garantia e que, coincidentemente, liderava uma
organização criminosa. Do mais, , já quenão restou devidamente comprovada a origem dos dólares
apenas foram anexados holerites dos pais do réu referentes a alguns meses do ano de 1993. Não houve

. Aqui,qualquer prova de como os seus pais pouparam tal montante durante os cinco anos no Japão
friso que, imigrantes, em regra, não conseguem juntar valores tão altos em um intervalo de tempo de 5 anos,
pois a vida no Japão é cara. Por fim, tais dólares nunca foram declarados pelos seus pais às autoridades

 e também não houve comprovação de que os dólares foram doados ao réu. As alegações,brasileiras
portanto, não são corroborados por outros elementos que não as palavras do réu, de maneira que destoam do
conjunto probatório produzido nos autos.
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Além de tais bens imóveis, consta que o réu adquiriu um veículo Kia Mohave EX 3.0 VGT, placa
. Tal bem foi colocado no , o qual,GAB-0465, com valor à época de R$ 184.000,00 nome do sogro do réu

conforme declaração de IRPF de 2010,  (Id. 9537988).não teve rendimento anual acima de R$ 21.000,00
Contudo, o veículo,  Neste ponto, o réuno momento da apreensão, foi encontrado na garagem do réu.
disse que não sabe como o sogro adquiriu o veículo. Acha que, por ter sido taxista, conseguiu juntar um valor
que o possibilitou comprar o carro de luxo. Porém, não sabe informar porque o sogro não declarou o bem em
seu imposto de renda. Por fim, o réu explicou que o carro foi encontrado em sua garagem porque seus sogros
estavam doentes e o réu iria levar a sogra ao médico. Para este juízo, as informações prestadas não
convencem. De fato, é muito estranho alguém quase analfabeto (tal como afirmou no interrogatório sobre

 (pouco mais de R$ 20.000,00 – Id.o sogro) comprar um veículo 9 vezes a mais que sua renda anual
9537988). O réu poderia ter sustentado a sua tese fazendo a juntada da nota fiscal ou mesmo da transferência
bancária para pagamento do veículo no nome do sogro. . Assim, aDesse ônus, não se desincumbiu, porém
tese defensiva não merece procedência.

Por fim, destaco que, na  nº Processo n.º 10251-82.2010.403.6119, Ação Penal o réu, pelas condutas
 e pagamento de 133 (centodescritas acima, foi condenado a 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão,

e trinta e três) dias multa, por descaminho, corrupção e quadrilha (Id. 9537570, pg 1105). Em sede
administrativa, o réu respondeu a PAD pelas mesmas acusações descritas acima, sendo, então, demitido

. Portanto, não obstante as argumentações trazidas pelo réu neste processo, trago tais(Id. 1377205)
conclusões nas esferas penal e administrativa apenas para reforçar as conclusões descritas na presente
sentença.

2.3 - Tipificação e aplicação da pena

Tendo em vista o contexto acima, as condutas do réu se amoldam aos seguintes dispositivos da Lei 8429/92:
art 9º,VII e X, art 10, I, e art 11, I. Entende este juízo que não se aplica a previsão do art 10, X, tal como
requerido na inicial, uma vez que tal inciso se aplica às hipóteses de negligência na arrecadação de tributo.
No presente caso, verifica-se que houve dolo por parte do réu, razão pela qual entendo que o art 10, X, não é
o melhor enquadramento.

No que tange à combinação dos incisos do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa para a fixação das
penas ao condenado, entendo que tal como explicado na decisão de Id. 2653834, entendo ser incabível, face
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 - Dispositivo

Em face do explicitado, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC),  o pedidoJULGO PROCEDENTE
formulado na inicial para condenar o réu Marcos Kiniti Kimura por ato de improbidade administrativa, nos
termos dos art 9º,VII e X, art 10, I, e art 11, I, da Lei 8.429/92, às penas de (i) perda dos bens e valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, (ii) ressarcimento integral do dano causado, (iii) perda da função
pública ou aposentadoria, caso já tenha se inativado, (iv) suspensão dos direitos políticos por 8 anos, (v)
multa civil no valor de R$ 100.000,00, considerando o padrão financeiro do réu atualmente, e (vi) proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10
anos.

4 - Disposições finais

Adote a Secretaria as providências necessárias para a  (Id.transferência dos valores bloqueados
1480723 e Id. 1480743)  para conta judicial.
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O artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 impede a condenação ao ressarcimento de custas e pagamento de honorários
da parte autora sucumbente, salvo comprovada má-fé, razão pela qual, em face do princípio da simetria,
também não se justifica a condenação dos réus ao pagamento das verbas de sucumbência.

Sentença sujeita ao reexame necessário, aplicando-se por analogia o artigo 19 da Lei n. 4.717/1965.

Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se

Guarulhos, 18 de junho de 2020.

 

ETIENE COELHO MARTINS

Juiz Federal Substituto
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