
Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio de Janeiro
7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro

Avenida Venezuela, 134, bloco B, 4º andar - Bairro: Saúde - CEP: 20081-312 - Fone:
(21)3218-7973 - www.jfrj.jus.br - Email: 07vfcr@jfrj.jus.br

PETIÇÃO Nº 0505286-34.2017.4.02.5101/RJ

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REQUERIDO: NAO IDENTIFICADO

DESPACHO/DECISÃO

Evento 35: Trata-se de requerimento formulado pela
UNIÃO de retorno ao Tesouro Nacional dos valores disponibilizados
voluntariamente pelo réu Sérgio Luiz Côrtes da Silveira, em razão da
suposta participação em desvio de verbas no Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – INTO.

Afirma que o parecer nº 00031/2018/DECOR/CGU/AGU
da Advocacia-Geral da União é nesse sentido, uma vez que a União
seria vítima dos crimes supostamente praticados pelo réu.

Sustenta que, na ausência de norma específica que
estabeleça a destinação das verbas cujo perdimento seja decretado,
devem ser observadas as normas de direito financeiro, e que o artigo 1º
do Decreto nº 93.872 de dezembro de 1986 determina a aplicação do
princípio da unidade de caixa e do uso da via bancária para a realização
de todas as receitas e despesas da União, independentemente de sua
natureza, com fulcro no art. 56 da Lei º 4.320, de 1964, e no art. 1º do
Decreto-Lei nº 1.755, de 31 de dezembro de 1979.

Alega que a vinculação de recursos da União em
cláusulas de acordos de colaboração premiada a finalidades específicas
não encontra amparo nas regras de Direito Financeiro, que regulam o
orçamento, e que nesse sentido já se manifestou o Ministro Ricardo
Lewandowski.

Defende, assim, a destinação da verba perdida, conforme
sua parte, ao Tesouro Nacional.



O MPF, no evento 40, requereu a intimação da PGE/RJ
acerca do pedido formulado pela União, tendo em vista que os valores
devolvidos por Sérgio Cortes provêm de supostos crimes de corrupção
praticados tanto na gestão do INTO, quanto na Secretaria de Saúde do
Estado do Rio de Janeiro.

O Estado do Rio de Janeiro, no evento 47, pugnou pelo
rateio dos recursos nos mesmos parâmetros do processo nº 0003945-
59.2019.4.02.5101, na proporção de 50% para cada ente federativo
lesado, na medida em que não há meios de identificar com absoluta
exatidão qual parcela dos valores recuperados correspondem a prejuízo
sofrido pelo Erário estadual e quanto o foi pela União Federal.

A União, no evento 70, concordou com a proposta de
rateio entre ela e o Estado do Rio de Janeiro, na proporção de 50% para
cada um.

O MPF, no evento 75, diante da concordância entre os
entes interessados, manifestou-se pelo deferimento dos pedidos.

Decido.

De fato, os parâmetros utilizados na destinação de valores
realizada nos autos do processo nº 0003945-59.2019.4.02.5101 se
aplicam ao presente caso.

As quantias devolvidas espontaneamente pelo réu
prescindem de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória
para a devida destinação, de forma que o pleito das requerentes, sob
esse aspecto, mostra-se viável.

Outrossim, nunca é demais ressaltar que o numerário
depositado em contas judiciais é remunerado pela Taxa Referencial,
que tem se mantido em zero desde setembro de 2017, o que causa
erosão dos recursos pelos efeitos da inflação, importando em prejuízo
aos cofres públicos, na medida em que acarreta desvalorização quando
da sua restituição.

O Ordenamento Pátrio não prevê expressamente regras
para destinação de valores em casos como o em análise. Contudo, o
Supremo Tribunal Federal tem entendido que deve ser observado, por
analogia, o disposto no artigo 91, II do Código Penal, que tutela o
direito do lesado à reparação pelos danos sofridos.

No caso específico da União, assiste-lhe razão ao
sustentar que o numerário recuperado deve ser direcionado ao Tesouro
Nacional, observando-se as regras de Direito Financeiro, diante da
ausência de norma específica que estabeleça destinação de verbas
espontaneamente devolvidas.
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Assim, aplica-se o princípio da unidade de caixa, segundo
o qual, todas as receitas da União, independentemente de sua natureza,
devem ser recolhidas à conta do Tesouro Nacional.

Quanto à proporção da divisão dos valores devidos aos
entes interessados, como bem pontuou o Estado do Rio de Janeiro, não
há como individuar, com absoluta exatidão, qual parcela do montante
recuperado diz respeito aos prejuízos sofridos por este ou pela União,
de forma que a maneira mais equânime e célere de solucionar a questão
é a divisão igualitária, com a qual tanto os entes requerentes quanto o
MPF concordam.

Ante o exposto e considerando o extrato acostado no
evento 77, DEFIRO o requerido e determino a transferência de R$
7.146.835,94 (sete milhões, cento e quarenta e seis mil oitocentos e
trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos) da conta judicial
4117.005.86407590-0 em favor do Estado do Rio de Janeiro e do
mesmo valor em favor da União.

Intimem-se os entes requerentes para que informem os
dados necessários para a efetivação da transferência.

Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da
ação penal nº 0506899-55.2018.4.02.5101.

Intimem-se.

Decorridos os prazos recursais e com a vinda das
respostas acerca dos dados requeridos ao Estado do Rio de Janeiro e à
União, à Secretaria para que expeça os atos necessários ao
cumprimento da ordem.
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