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    S E N T E N Ç A

 

1. RELATÓRIO.

Trata-se de ação civil pública de improbidade administrativa,
promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de ANDRE
PUCCINELLI, através da qual busca “a condenação do réu pela prática de ato
de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública
(art. 11, caput, da Lei 8.429/92), aplicando-se-lhe as sanções respectivas (art.
12, III, da mesma Lei), conforme o apurado, com base no princípio da
proporcionalidade”.

Consta da inicial que o requerido, na condição de Governador do
Estado de Mato Grosso do Sul, conduziu reuniões com servidores
comissionados de Secretarias de Estado (SETAS/SEDHAST e SEPROTUR)
durante o período de campanha eleitoral para as eleições de 2012, ocasião
em que lia os nomes de cada servidor, para que cada um confirmasse em
qual candidato iria votar para os cargos de prefeito e vereador.

Na primeira reunião, ocorrida em 10/08/2012, um dos presentes
gravou o ato, sem o consentimento do réu, demonstrando que este
declinou o nome de 54 servidores, dos quais ao menos 52 eram servidores
comissionados da SETASS, conforme consultas realizadas nos sites
http://www.portaldatransparencia.ms.gov.br/Servidores (decreto “P” nº
3.841/2013) e https://ww1.imprensaoficial.ms.gov.br/search/ (fls. 659/666).

Aduz o autor que esses eventos, convocados e realizados a mando do
réu, tiveram origem na relação de subordinação existente entre o requerido
e os referidos servidores, e que essas reuniões tinham caráter obrigatório e



intimidatório (não se tratava de simples reunião de correligionários), com
ameaças claras de retaliações aos servidores ocupantes de cargos em
comissão que não estivessem presentes.

Aduz ainda que “resta evidente a interferência do ex-Governador
ANDRÉ PUCCINELLI na sagrada liberdade de voto de seus subordinados” e
que “são claras as ingerências nas intenções de voto de cada
comissionado”.    

Por fim, defende que a conduta do requerido – praticada no exercício
do mandato eletivo e direcionada a coagir/influenciar seus subordinados
comissionados a votarem nos candidatos por ele apoiados – configura ato
de improbidade que atenta contra os princípios da Administração
Pública.  Com a inicial, foi apresentada a Notícia de Fato nº
1.21.000.00.2265/2015-51 (Num. 18957193 a 18957183).

Notificado, o requerido apresentou manifestação prévia (Num.
18953344 - Pág. 41-72), arguindo, em preliminar, incompetência absoluta
da Justiça Federal (os fatos narrados na inicial são de matéria eleitoral) e
ilegitimidade ativa (não existe interesse direto e específico por parte da
União).

No mérito, defendeu, em síntese, que a reunião noticiada na inicial foi
uma simples reunião política com a presença de militantes partidários, fora
do horário de expediente e na sede de um partido político, sem qualquer
coação a quem quer que seja. Aduz que os depoimentos colhidos perante a
Justiça Eleitoral revelam, expressamente, que durante a referida reunião,
não houve qualquer coação eleitoral, o que torna as acusações lançadas
pelo Ministério Público Federal inverídicas.

Aduziu ainda que “restou provado, por prova pericial, que o vídeo
divulgado pelo midiamax e que deu origem à infundada representação, é
fruto de montagem consistente na criação de legendas que não refletem a
realidade”. 

Por fim, defendeu que a sua conduta não se enquadra em qualquer
das hipóteses da Lei de Improbidade Administrativa, que é desprovida de
dolo e não causou qualquer dano. Além do que, é vedada a condenação bis
in idem, pois já está sendo processado pelos mesmos fatos aqui tratados
no âmbito da Justiça Eleitoral, na ação de investigação eleitoral nº 143-
06.2012.612.0008.

Também apresentou documentos, tais como: defesa, termos de
depoimentos e decisão da justiça eleitoral, bem como laudo pericial (Num.
18953344 - Pág. 73 a Num. 18953340 - Pág. 8).



Em manifestação, o Ministério Público Federal defendeu a
competência da justiça federal, bem como sua legitimidade ativa e pugnou
pelo prosseguimento do Feito (Num. 18953340 - Pág. 19-36).

A União requereu sua intervenção no Feito, na condição de assistente
litisconsorcial da parte autora (Num. 18953340 - Pág. 39).

Em resposta ao despacho Num. 18953340 - Pág. 10, a União replicou
a defesa prévia apresentada pelo requerido, defendendo seu interesse nas
demandas que envolvam questões eleitorais, “ainda que a justiça eleitoral
envolva membros da justiça estadual”.

Ressaltou que o TRF4, inclusive, já reconheceu sua responsabilidade
pela atuação deficiente do serviço público eleitoral, e que possui
competência privativa para legislar sobre direito eleitoral, reforçando “seu
protagonismo na proteção da democracia participativa e da soberania
popular” (Num. 18953340 - Pág. 42-43).

A decisão Num. 18953340 - Pág. 45-50 afastou as preliminares de
incompetência do Juízo Federal (reconhecendo o interesse jurídico da União
e admitindo-a como assistente da parte autora) e de ilegitimidade ativa do
MPF. No mais, recebeu a petição inicial sob o fundamento de que “os
documentos que acompanham a inicial trazem indícios suficientes acerca
da prática dos atos ímprobos imputados ao réu, indícios esses que não
foram desconstituídos de plano, o que está a ensejar o recebimento da
presente ação”.

Ressaltou, por fim, que “em que pese o resultado dos procedimentos
deflagrados perante a Justiça Eleitoral, nos termos do art. 12, caput, da Lei
nº 8.429/92, as cominações previstas para os responsáveis por atos de
improbidade independem do resultado dos procedimentos deflagrados nas
áreas cíveis, penais e administrativas”.

Juntada, aos autos, decisão proferida em recurso de Apelação contra
decisão proferida em Ação Cautelar Inominada, deferindo o pedido liminar
de antecipação dos efeitos da tutela recursal para decretar a
indisponibilidade dos bens do réu, suficientes a perfazerem o valor de R$
2.544.409,00, correspondente ao valor máximo que pode ser arbitrado,
referente à multa civil (Num. 18953340 - Pág. 63-75).

Citado, o réu apresentou contestação reiterando as preliminares de
incompetência da Justiça Federal e de ilegitimidade ativa do Ministério
Público Federal. 



No mérito, defendeu a falta de enquadramento legal, uma vez que
sua conduta não se enquadra em qualquer das hipóteses da Lei de
Improbidade Administrativa; a ausência de dolo na sua conduta; a ausência
de dano; e a possibilidade de condenação bis in idem, em razão de estar
respondendo a processo por suposta coação eleitoral no âmbito da Justiça
Eleitoral (Num. 18953340 - Pág. 76-115).

Juntou documentos, como laudo de perícia criminal e acórdãos
proferidos em recursos eleitorais (Num. 18953340 - Pág. 116 a Num.
18953334 - Pág. 79).

Em cumprimento à decisão proferida em Apelação, houve a
indisponibilidade dos bens do réu, conforme documentos Num. 18953334 -
Pág. 80-91.

O réu apresentou petição requerendo a liberação da importância de
R$ 15.171,51 e eventuais correções, bloqueada no dia 23/02/2017, na conta
corrente nº 0070524-1, da agência nº 5247 do Banco Bradesco, por se tratar
de verba salarial/alimentar.

Juntou documentos (Num. 18953334 - Pág. 93-102).

Em réplica, o MPF rebateu as preliminares alegadas, e ressaltou ser
indubitável não se tratar de simples reunião de correligionários, pois a
obrigatoriedade de comparecimento é flagrante, com ameaças de
retaliações aos servidores não presentes. Por fim, pediu a permanência do
bloqueio sobre a diferença de R$ 7.979,80 (“por se tratar de acumulo de
capital”) e de 35% do valor salarial, com a liberação do valor de R$ 7.490,53
(Num. 18953334 - Pág. 104-126).

Os pedidos apresentados pelo autor e pelo réu, referentes à
indisponibilidade de bens, não foram conhecidos por este Juízo, por
reconhecer que “não compete a este Juízo apreciar, nestes autos, as
questões relacionadas à indisponibilidade de bens decretada nos autos nº
0000599-97.2016.403.6000, em sede de apelação” (Num. 18953334 - Pág.
128-129).

A União ratificou a réplica apresentada pelo MPF (Num. 18953334 -
Pág. 132).

Na fase de especificação de provas, apenas o réu protestou pela
produção de provas testemunhal e pericial (Num. 18953334 - Pág. 134 e
137-139; Num. 18953336 - Pág. 2).

Em decisão saneadora, o Juízo, reiterando os fundamentos da decisão
Num. 18953340 - Pág. 45-50, rejeitou as preliminares de incompetência
absoluta da Justiça Federal e de ilegitimidade ativa do Ministério Público



Federal, arguidas pelo réu em sua contestação.

No mais, deferiu a produção de prova testemunhal (designando
audiência de instrução) e indeferiu a prova pericial (porque referido vídeo já
foi periciado pela Polícia Federal através do Laudo nº 1810/2012 -
SETEC/SR/DPF/MS e porque a inicial baseia-se na versão original da
gravação, sem edições ou legendas) - Num. 18953336 - Pág. 4-6.

Rol de testemunhas do réu (Num. 18953336 - Pág. 10-11).

Termo de audiência, onde restou deferida a juntada de prova
emprestada da justiça eleitoral (Num. 18953336 - Pág. 32-42).

Em alegações finais, o MPF defendeu a inexistência de bis in idem,
ante a não vinculação da presente demanda aos pleitos da justiça eleitoral –
art. 12 da Lei nº 8.429/92; que a inicial desta ação não se baseia na versão
adulterada da gravação da reunião, mas, sim, na versão original
devidamente periciada pela Polícia Federal; que o abuso cometido pelo réu
está na interferência indevida no voto de seus subordinados (“voto de
cabresto”), violando os princípios da Administração Pública, “sobretudo da
legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa”.

Por fim, salientou que “a lesão perpetrada circunscreve-se à
moralidade administrativa e não ao resultado das eleições” (Num.
18953336 - Pág. 44-72).

O réu apresentou alegações finais sustentando, novamente, em
preliminar, a incompetência absoluta da justiça federal e a ilegitimidade do
MPF. No mérito afirmou, em resumo, que “a pauta da reunião limitava-se a
questões políticas, onde os presentes manifestavam livremente quais
candidatos vão apoiar nas eleições municipais, dentro da mais absoluta
normalidade no ambiente da sede de um Partido Político que, repita-se,
integrava a Coligação ‘Mais Trabalho por Campo Grande’”, não havendo que
se falar em coação a quem quer que seja. Sustentou a ausência de dolo na
conduta do requerido e a ausência de dano (Num. 18953336 - Pág. 74-108).

Processo digitalizado - Num. 18957175.

Ciência às partes da digitalização dos autos - Num. 18965107.

É o relato do necessário. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO.

2.1. Preliminares.

As preliminares alegadas pelo réu em alegações finais já foram
devidamente apreciadas e rejeitadas, tanto pela decisão Num. 18953340 -
Pág. 45-50, quanto pela decisão saneadora Num. 18953336 - Pág. 4-6, razão



pela qual deixo de apreciá-las nesta sentença por já se encontrarem
preclusas.

2.2. Pressupostos processuais e condições da ação.

Presentes os pressupostos processuais de existência e de validade do
processo, bem como as condições da ação, passo ao exame do mérito. 

2.3. Mérito.

Nos termos da petição inicial e das alegações finais do MPF, o réu foi
acusado de violação ao disposto no artigo 11, caput e I, da Lei nº
8.429/1992, do que se pede sejam-lhe aplicadas as sanções do artigo 12, III,
dessa lei de regência (Num. 18953344 - Pág. 26 e Num. 18953336 - Pág. 67-
68 e 72).

O ato ímprobo, em questão, consiste na alegada interferência
indevida do réu sob a liberdade de voto de seus subordinados,
influenciando-os a votarem nos candidatos por ele apoiados, em real
afronta aos princípios balizadores da Administração Pública (sobretudo da
legalidade, impessoalidade e moralidade).

Em síntese, o MPF alega que o réu, na condição de Governador do
Estado de Mato Grosso do Sul, durante o período de campanha eleitoral
para as eleições de 2012, conduziu reuniões com servidores comissionados
de algumas Secretarias de Estado (SETASS/SEDHAST e SEPROTUR), com a
finalidade de interferir/ingerir nas intenções de voto de seus subordinados:
conclamava aos servidores a identificação de sua intenção de voto, com a
respectiva anotação, conferindo as informações em uma lista previamente
elaborada e persuadindo-os a votarem nos candidatos por ele apoiados.

Justifica a aplicação da penalidade, sob a fundamentação de que a
conduta do requerido – praticada no exercício do mandato eletivo e
direcionada a induzir seus subordinados comissionados a votarem nos
candidatos por ele apoiados – configura ato de improbidade que atenta
contra os princípios da Administração Pública.  Sobre os atos de
improbidade administrativa em questão, assim dispõe a Lei nº 8.429/92:

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:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou
diverso daquele previsto, na regra de competência; 



(...)  Art. 12.   Independentemente das sanções penais, civis e
administrativas previstas na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:    

(...) III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até
cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
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 três anos. (...).

2.5.1. Da materialidade.

Pela devida análise dos autos, verifica-se que o réu, Governador do
Estado de Mato Grosso do Sul á época dos fatos, durante o período de
campanha eleitoral municipal de 2012, conduziu, em 10/08/2012, na sede
do Diretório do PMDB em Campo Grande, uma reunião com os servidores
comissionados da SETAS (atual SEDHAST - Secretaria de Estado de Direitos
Humanos, Assistência Social e Trabalho), na qual realizou uma chamada
nominal de cada um dos servidores, onde esses, ao serem chamados,
deveriam dizer, em voz alta, o nome do seu candidato à prefeito e vereador
para ser anotado, conferindo as informações constantes em uma lista já
previamente elaborada.

Ademais, destaca-se que, conforme afirmado pelo autor, a inicial
desta ação se baseia na versão original da gravação da reunião,
devidamente periciada pela Polícia Federal (Laudo de Perícia Criminal
Federal nº 1920/2012-SETEC/SR/DPF/MS - Num. 18957190 - Pág. 90-110).

De acordo com citado  Laudo de Perícia Criminal Federal nº
1920/2012-SETEC/SR/DPF/MS, produzido pela Polícia Federal para fins de
degravação da mídia que contém a versão original da reunião ocorrida no
dia 10/08/2012, dentro da Notícia de Fato nº 1.21.000.00.2265/2015-51,
consta os seguintes dizeres (Num. 18957190 - Pág. 90-110):

“Na transcrição fonográfica, procurou-se distinguir, de modo
perceptual, as falas de cada interlocutor, e referenciá-los por ‘M’
ou ‘F’, respectivamente, os interlocutores de voz com
características masculinas ou femininas, seguido de numeral



arábico. (...) As referências ‘M?’ e ‘F?’ indicam vozes com
características, respectivamente, masculinas e femininas cuja
individualização do interlocutor é duvidosa.

(...)  Na transcrição de diálogos, os textos entre parênteses ‘( )’
representam comentários dos signatários e os textos entre
chaves ‘[ ]’ representam palavras de entendimento duvidoso.

(...) III.2.2 Análise do conteúdo do Vídeo 1 (“2 vídeo inteiro MP4”)

(...) A gravação registra uma reunião realizada em auditório, onde
um locutor, denominado na transcrição como M1, realiza a
chamada pelos nomes de pessoas que se encontram na plateia.
M1 é chamado por outros locutores como “Governador” ou
“Doutor André”.

O sinal de áudio permite a inteligibilidade de maior parte das
falas de M1, e de alguns locutores próximos ao equipamento de
gravação. Porém, em muitos trechos há falas simultâneas e baixa
relação sinal/ruído, prejudicando a percepção destas. Também,
em razão do grande número de falantes, a identificação de todos
foi prejudicada. Logo, procurou-se identificar apenas as falas do
locutor M1.

 Locutor principal:

M1 – Locutor identificado pelos outros locutores como
“Governador” ou “Doutor André”.

 Transcrição:

(00:00 – Início do arquivo “2 vídeo inteiro MP4”)

(Trecho contendo falas ininteligíveis ou irrelevantes).

M? – Giroto e Carla.

M1 – Tá ótimo. Edgar (ininteligível).

M? – Giroto e Carla.

M1 – Tá ótimo. Ednir de Moura Martins.

F? – Giroto e Carla Estefanini.

M1 – Tá ótimo. {Os que já foram chamados e já falaram}, podem
sair (ininteligíveis). Eliane Rodrigues (ininteligível).

F? – Giroto e Lamartine.

(...) (01:01. Figura 3)



M1 – Franciele Luz de Araújo.

F? – Aqui. Giroto e Carla Estefanini.

M1 – Tá ótimo, obrigado. Indira (ininteligível).

F? – Giroto e Lamartine.

M1 – Giroto e Lamartine?

(01:23. Figura 4)

F? – Sim.

M1 – Tinha marcado Luiza (ininteligível). Lamartine? 

F? – Lamartine.

M1 – Luiza ou Lamartine?

F? – Lamartine.

M1 – {Pode ficar Luiza}. 

(...) (05:00)

M1 – Agenaria Pereira Souza ... Amadeu Rodrigues Coelho.

M? – Giroto e Carla.

M1 – Você é o marido dela?

(Trecho contendo falas ininteligíveis).

M1 – Você é o marido dela?

(Trecho contendo falas ininteligíveis).

M1 – Agenaria é Giroto e Cícero, e você é?

(Trecho contendo falas ininteligíveis).

F? – Já te chamou, você ficou com falta. 

M1 – Maria Rodrigues Coelho.

F? – Fiquei nada, to aqui. 

F? – Giroto e Carla.

M1 – Tá ótimo. Ana (ininteligível).

(Trecho contendo falas ininteligíveis).

F? – Diz que já ia ser exonerado quem não veio. 

(Trecho contendo falas ininteligíveis).



(...)  F? – Gente quem já falou, por favor, vamos sair pra dar
espaço.

(Trecho contendo falas ininteligíveis).

(...) (06:00)

M1 – Cássila Andrea Alves.

F? – Giroto e Pastora Marta.

M1 – Fala pra Pastora Marta que ela pôs o Giroto microscópico.
Tenho que comprar uma luneta pra enxergar...

F? – Não, no meu carro tá grande.

M1 – (ininteligível) dela eu vou {girotear} a Marta...

F? – O meu que tá no carro, tá com o emblema grande.

M1 – Então, fala pra ela que eu disse, hein?

F? – Falo. 

M1 – (ininteligível) Giroto (ininteligível) daquele fechado no vidro
traseiro do carro. 

(Trecho contendo falas ininteligíveis).

(...) (07:18. Figura 7)

M1 – Lugo, parente do bispo.

(Risos)

F? – É... Giroto e Cícero.

M1 – Aqui tava Giroto e Lamartine. Giroto e Cícero?

F? – Cícero.

M1 – Isso. Então, eu troco. Agora não troca mais. 

(Trecho contendo falas ininteligíveis).

M1 – (ininteligível) Cícero. Tá bom. Tá bem escolhido. 

(Trecho contendo falas ininteligíveis).

M1 – Elizangela Maria Marques.

F? – Eu. Giroto, quinze. Carla quinze, zero, quinze.

M1 – Carla e não Edil? 

F? – Não, Carla.

M1 – Tava Edil aqui. 



F? – Sou Carla.

M1 – Tá bom. (...)

(08:00) M1 – Tá ótimo. Givanildo Silva Claudino... Givanildo, cadê
Givanildo?

(08:19. Figura 8) (Trecho contendo falas ininteligíveis)

M1 – Então anota, que amanhã... Graziela da Silva Tenório.

F? – Giroto e Otávio Trad.

M1 – Você era Edil e agora mudou pra Otávio Trad? 

(Trecho contendo falas ininteligíveis)

(Risos) M1 – Não precisa ficar vermelha, não.

(Risos) M1 – Brincadeira viu (ininteligível).

(Risos)  M1 – Guilherme Bruno Marieto... Guilherme Marieto!
Isaura Machado! Isaura Pereira Machado. Joel Maceda... Maceda
da Cruz. José Carlos Lopes Silva.

M? – Eu. Edil e Giroto. 

M1 – Edil e Giroto. José Carlos Lopes Silva. Edil e Giroto.

M? – Sim. M1 – Então eu vou por... Tava Carla aqui, tá bom? 

M? – Tá bom.  

M1 – Edil. Agora eu não mudo, tá bom?

M? – Tudo bem. 

(...)  

III.3.2 – Verificação de edição do Vídeo 1 (“2 vídeo inteiro MP4”)

(...)  Os resultados das análises de coerência contextual,
perceptiva e físico-acústica indicam que o Vídeo 1 compreende
um trecho contínuo de gravação. Considerando-se ainda as
propriedades de codificação, conclui-se que o arquivo “2 vídeo
inteiro MP4”é compatível com a gravação primária.”

Situação idêntica ocorreu em 14/08/2012, quando o réu se reuniu
com servidores comissionados da SEPROTUR (Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do
Turismo de Mato Grosso do Sul), no auditório do PMDB em Campo Grande,



conforme comprova Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1091/2013-
INC/DITEC/DPF, produzidos pela Polícia Federal (Num. 18957196 - Pág. 43-
49, 71 e 87-102):

“Os textos entre parênteses representam comentários dos
peritos, e os textos entre chaves representam palavras de
entendimento duvidoso. Nas transcrições realizadas pelos
peritos, o uso de reticências indica pausas, interrupções,
hesitações ou sobreposições nas falas. Os interlocutores foram
designados por L1, L2, L3 e assim por diante. A designação L?
indica que não foi possível atribuir a fala aos demais locutores.

O resultado da análise de conteúdo é mostrado nas Tabelas 2 e
3.

Tabela 2 – Trecho 1 – Do início até 3min 36s.

Locutores:

L1 – Governador

L2 – Marcos Vinícius

L7 – Cláudio {Saieve}

L8 – Gerônimo

L9 – Marivaldo

L10 – Nei Ribas

 

Transcrição:

(Ininteligível do inicio até 12s – várias falas sobrepostas)

L1: {Paulinho}

L?: {O Paulo} tá viajando.

L?: Tá viajando.

L2: Tá viajando.

L1: Cláudia {Braum} Rolim.

L2: Tá de licença médica.

L1: Cargo comissionado tem licença médica? 

(Risos)

(...)



L1: {Mas} aqui... eu, este ano, eu fiz diferente, {deixei as
secretárias e os secretários por que} eles {se} incumbissem em
ver os cargos comissionados {em quem votavam}, tá? Sem opção
de candidato a prefeito.

(Falas ininteligíveis de 1min 6s até 1min 22s).

L1: Então eu não sei se foi a Tereza que {viu}, ou se a Tereza
incumbiu alguém de {ver}. Tá? Porque eu entendo, aqueles que
trabalharam, {todos os que vieram sabem}... os que já trabalham
conosco há bastante tempo sabem, então (ininteligível) os cargos
comissionados, porque eu entendo que os cargos
comissionados, além de seguir a política do Executivo
{brasileiro}, vai ser da confiança do secretário. {E,
consequentemente, administrativa e politicamente, eu entendo
que tem que ser... que é... o Executivo}. Para tanto esse ano
(ininteligível de 1min 52s a 2min 1s). Eu deixei (ininteligível)
{secretário... secretário do governo} (ininteligível). Às vezes, ele
(ininteligível de 2min 8s até 2min 15s). Deixei livre e agora só to
conferindo. Cláudio {Saieve}. Então esses aqui que eu estou
chamando... (ininteligível)... candidato a prefeito {não} tem
opção. Se ... se tiver opção por outro, vai lá pro {Vander}, filia no
PT, quando ele ganhar... se tiver opção pelo Reinaldo, filia no
PSDB, quando ele ganhar, e assim por diante. Em vereador não,
dentro de... da nossa coligação {tem gente de fora virando noite
inteira} só para conferir, porque depois a gente tem um número
{maior, mas lá não se encontra à disposição de pessoas que
apoiadores}. (Ininteligível), tá? Então, Cláudio {Saieve}. Giroto e
quem?

L7: {Carla Stephanini 15} (ininteligível).

L1: {Dos que forem chamados, já pode sair, tá? É só pra conferir,
tá ok, obrigado. Gerônimo.

L8: Margos {Tiguman}.

L1: Você mudou {então}.

L8: Mudei.

L1: {Tiguman}, então agora não muda {mais}. Ficou Giroto e
{Tiguman}. Tá ótimo. Tá bom? Obrigado. Marivaldo.

L9: Aqui, Governador. Giroto e Mário César.

L1: Tá ok, obrigado. Nei Ribas. {Tá lá o vermelhinho}.



L10: (ininteligível). Flávio César, 70070.

L1: Tá. Então é Giroto e Flávio César.

(Interrupção no áudio em 3min 36s).

Tabela 3 – Trecho 2 – Entre 3min 38s e 14min 53s.

Locutores:

L1 – Governador

L2 – Marcos Vinícius

(...)Transcrição:

(...) L1: Não, tá ótimo, ótimo. {Assyleia Etges}, é isso?

L12: {Etges}... {alles Gute!} Alemão?

L12: Alemão.

L2: Diga!

L1: Você.

L12: É... Edil.

L1. Tá ótimo. E Giroto, né?

L12: Sim.

(Risos) 

L12: Não {tem} opção. 

L1: Au... Aurican Paiva Siqueira.

L2: Esse... ele tá no BRDE... ver... Governador.

L1: BRDE... Então, Gervásio, tem que dar cópia aqui pro
secretário e pra secretária e o... Paulo Engel {lotar} o terceiro, {e
não te chamei} de propósito pra você não induzir a erro os
demais.

(Risos). L1: Camargo, dá uma cópia pra eles, para esses que não
foram, {pra ir} conferir... rechecar, tá? Carlos Henrique Lemos
Lopes, Lopez?

(...)  L1: Giroto e Poppi, tá ótimo. Obrigado. Gaudêncio Batista
Neto?

L2: Esse tá {na} Iagro, na reunião do Iagro.

L1: Tá, mesmo estando na reunião do Iagro, se ele não
comparecer aqui, eu... to assinalando os que não vieram...



(Tosse)

L1: ... e você vai {ser o contato}, tá?

L2: Tá.

L1: Obrigado. Genivaldo Gomes da Silva?

L21: Aqui, Governador. É... Giroto e Cícero {Ávila}.

L1: Mudou de Carla pra Cícero.

L21: É, eu... a pedido aqui do nosso amigo Camargo.

(Risos).

L1: Então você vai ficar com a Carla.

(Risos).

L1: Você... qual é a tua vontade? Tá duro, hein? Na frente do
Governador já (ininteligível).

L21: Sabe por quê, Governador?

L1: Cícero, tá ótimo, é companheiro, pra mim tá bom, tá bom.

(...) L1: Marcos Vi...nicius... fala, (ininteligível).

L2: Giroto e quinze meia dúzia e boa ideia (15-6-51).

(Risos).

L1: Então é o Edil... 15... então você mudou, era Carla Stephanini,
agora é Edil. Firma pé agora!

L2: Não, mas era o meu candidato.

L1: Tá ótimo, não tem problema nenhum, só que tava marcado
Carla, alguém... errou e marcou errado.

L2: Não, foi a secretária que pediu, mas aí eu resolvi votar nesse
moço. 

(Risos). (...)

L1: Giroto e Carla, {virou} Cícero... de... depois do meu
rechecagem aqui, por favor, não mudem, (a expressão “por
favor, não mudem” parece estar dobrada) tá bom? Tá ok? (...)

L1: Tá ok. Tá. O que que a gente pede? Empenho no candidato a
prefeito. Não é só “eu vou votar”, cada um de vocês tem prestígio
pra mais de um voto. Então “se virem-se”, redundantemente, tá?
O que a gente pede é apoio, é convencer o amigo, é... é... {ruim,
né}... convencer o inimigo {vale dois}. (Risos).”



Das transcrições acima, torna-se clara a interferência do réu no
direito de voto dos servidores comissionados para votarem nos candidatos
da coligação para qual o mesmo apoiava, ressaltando que este, como já
dito na decisão que recebeu a inicial, “de antemão, já sabia qual a intenção
de voto de cada nome que chamava e, dependendo da resposta do
servidor, tentava exercer influência, sugerindo candidatos a vereador de
sua preferência”.

De fato, o réu, na qualidade de Governador do Estado, utilizando-se
de sua superioridade hierárquica, durante reunião com servidores
comissionados, questionou, munido de lista previamente elaborada
(demonstrando a existência de questionamento anterior), a intenção de
voto de cada um dos presentes, persuadindo-os, pela força do cargo que
ocupa, em suas respostas, mediante orientação pessoal e propaganda em
benefício de seus candidatos; informando, ainda, a impossibilidade de
alteração da escolha após aquele momento (“agora não troca mais”; “agora
eu não mudo”), bem como a ausência de opção em relação ao candidato à
prefeito da cidade de Campo Grande/MS (“candidato a prefeito {não} tem
opção”).

A prova de que as reuniões em questão foram efetivadas com a
maioria (quase totalidade) de servidores comissionados, encontra-se
acostada aos autos pelos documentos Num. 18957182 - Pág. 94 a Num.
18957183 - Pág. 12; Num. 18957183 - Pág. 13-20 e Num. 18957183 - Pág.
21-40.

Tal fato, por si só, configura forte indício de que citada reunião não foi
um simples encontro de correligionários do PMDB, conforme afirmado pela
defesa.

Não obstante, tal indício pode ser reforçado/complementado pela
fala de alguns participantes da reunião, donde se pode destacar os
seguintes trechos: “Diz que já ia ser exonerado quem não veio”; “Sem opção
de candidato a prefeito”; “depois do meu rechecagem aqui, por favor, não
mudem, (a expressão “por favor, não mudem” parece estar dobrada)”.

No mais, ainda que a participação dos servidores não fosse
obrigatória, não é lícito ao réu, na qualidade de Governador (superior
hierárquico), indagar seus subordinados acerca de seus candidatos a
prefeito e vereador, anotando suas respostas e ainda advertindo-os que
não poderiam mais mudar de opinião.

Trata-se de conduta gravíssima, uma vez que praticada com intenção
de violar direito previsto constitucionalmente: voto direto e secreto (art. 14
da CF).



O direito de voto, segundo a Constituição Federal, é secreto,
justamente para garantir a verdadeira vontade do eleitor.

Como disse o MPF “o ex-governador quis, e certamente conseguiu,
influenciar, por meio do óbvio e potente efeito intimidatório decorrente da
possibilidade de exonerar qualquer comissionado sem necessidade de
justificativa, a definição de voto deste, impedindo-o de livremente escolher
seus candidatos (como deve ser numa verdadeira democracia). (...) A
interferência indevida daquele que tem o poder de exonerar o servidor
configura abuso indefensável e consubstanciador de quebra do dever de
probidade do agente público” - Num. 18953344 - Pág. 24.

De fato, verifica-se que a liberdade de escolha eleitoral dos servidores
foi tolhida pela atuação do réu que, valendo-se de sua hierarquia funcional,
influenciou veemente diversos servidores a declinarem suas intenções de
voto em favor dos candidatos por ele apoiados (Edson Giroto – prefeito e
vereadores da coligação “Mais Trabalho por Campo Grande”), chegando a
afirmar a ausência de opção no tocante ao candidato à prefeito, bem como
a sugerir o nome do candidato: “M1 – Então eu vou por... Tava Carla aqui, tá
bom?; M? – Tudo bem.”; “E Giroto, né?”.

A prova testemunhal juntada aos autos, embora seja unânime em
afirmar a inexistência de coação ou constrangimento, bem como que se
tratava de uma mera reunião política, deve ser analisada com parcialidade,
uma vez que todas as testemunhas são servidores públicos subordinados
ao réu, á época dos depoimentos, ocupando, inclusive, cargos em
comissão, conforme já mencionado (Num. 18953336 - Pág. 34-42).

Isso resta confirmado pela afirmação do MPF transcrita abaixo (Num.
18953336 - Pág. 67):

“Por fim, insta registrar que foi realizado contato telefônico com
alguns dos servidores comissionados que estiveram nas
reuniões. Porém, eles se mostraram receosos de serem
arrolados como testemunhas.”

Do que se apurou, portanto, resta efetivamente demonstrado que,
ainda que não tenha havido efetiva coação, o réu aproveitou-se de sua
condição de superior hierárquico para influenciar/persuadir seus
subordinados (servidores comissionados) a votarem nos candidatos por ele
apoiados, de forma a afrontar os princípios que norteiam a Administração
Pública: legalidade, impessoalidade e moralidade.

Salienta-se que, ao contrário do afirmado pelo réu, o fato de não ter
ocorrido dano ao erário não é determinante para a ocorrência da
improbidade em questão, uma vez que na própria Lei nº 8.429/92 consta



que as sanções nela previstas independem da ocorrência de prejuízo ao
patrimônio estatal, salvo em relação à pena de ressarcimento (art. 21, I).

Destarte, tratando-se de imputação de ato de improbidade violador
dos princípios administrativos, a capitulação da conduta no art. 11 da LIA
pressupõe tão somente o descumprimento das normas de direito público
por parte do agente, mesmo que dele não decorra qualquer dano ou
enriquecimento. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11
DA LEI 8.429/92. DESNECESSIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
OU PREJUÍZO AO ERÁRIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
QUE CONSIGNA A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO)
APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO VIOLADOR DOS
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVISÃO DAS
SANÇÕES IMPOSTAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Esta Corte Superior possui entendimento uníssono
segundo o qual, para o enquadramento da conduta no art. 11 da
Lei 8.429/1992, é necessária a demonstração do elemento
subjetivo, consubstanciado pelo dolo, dispensando-se a
demonstração da ocorrência de dano para a Administração
Pública ou enriquecimento ilícito do agente.

(...)  (AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
1725696 2018.00.38332-2, BENEDITO GONÇALVES, STJ -
PRIMEIRA TURMA, DJE DATA: 04/06/2019) – grifou

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO
PÚBLICO. PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DE PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS. ARTIGO 11 DA LEI 8429/92.
RECONHECIMENTO DE DOLO GENÉRICO. PENALIDADE
APLICADA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ.



1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido
de que não se pode confundir improbidade com simples
ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada
pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a
tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei
8.429/92 é indispensável, para a caracterização de improbidade,
que o agente tenha agido dolosamente e, ao menos,
culposamente, nas hipóteses do artigo 10.

2. Os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11
da Lei nº 8429/92, como visto, dependem da presença do dolo
genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano
para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do
agente. (...)

(AgRg no REsp 1500812/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe
28/05/2015)

No mais, a alegação da parte ré de condenação bis in idem, em razão
de estar respondendo a processo por suposta coação eleitoral no âmbito
da Justiça Eleitoral, não deve prevalecer, pois, consoante o disposto no
caput do art. 12 da Lei nº 8.429/92, as esferas cível, penal e administrativa
são independentes entre si.

Ou seja, o resultado dos procedimentos deflagrados perante a Justiça
Eleitoral não impede o ajuizamento e a regular tramitação da ação de
improbidade administrativa.

Tudo considerado, os elementos de convicção carreados aos autos
são bastantes a demonstrar a materialidade do ato ímprobo em questão.

2.5.2. Da autoria e dolo.

Primeiramente, ressalto que o ato de improbidade previsto no art. 11,
da Lei nº 8.429/92, exige a comprovação do dolo, o qual, contudo, não
necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.

Ou seja, o dolo que se exige para a configuração da citada
improbidade administrativa é a simples vontade consciente do agente em
aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica,
ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito, sendo
despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas.

In casu, conforme restou detidamente demonstrado, o réu,
utilizando-se de seu cargo (Governador de Estado) e de sua superioridade
hierárquica, conduziu reuniões com seus servidores comissionados, nas



quais houve, por bem, questioná-los a respeito de suas intenções de voto
para a eleição municipal de 2012, utilizando-se de uma lista nominal,
previamente elaborada, para “checar” a regularidade da marcação ali
constante, chegando, ainda, a persuadi-los em suas respostas, mediante
orientação pessoal e propaganda em benefício de seus candidatos.

  Ao agir dessa forma (interferência na liberdade de voto de seus
subordinados), torna-se evidente que o réu agiu dolosamente para a
ocorrência do ato ímprobo, qual seja: atentado contra os princípios que
norteiam a Administração Pública e prática de ato visando fim proibido em
lei.

Assim, valho-me da prova documental vinda aos autos (cópia da
Notícia de Fato nº 1.21.000.00.2265/2015-51) para reconhecer que o réu, de
fato, incorreu na prática de ato de improbidade administrativa, nos termos
do artigo art. 11, caput e I, da Lei nº 8.429/92, sujeitando-se às sanções
previstas no artigo 12, III, dessa lei, com a gradação a seguir delineada.

2.5.3. Da dosimetria.

Primeiramente cumpre ressaltar que o art. 12 da Lei nº 8.429/92,
prevê, em seu caput, que as penalidades “podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato”, dando ao
magistrado maior espaço interpretativo em termos de correlação e
gradação das reprimendas em relação aos fatos, e, consequentemente,
melhores condições de fazer justiça no caso concreto.  

O art. 12, III, da Lei n° 8.429/92, prevê como pena:

a) o ressarcimento integral do dano, se houver;

b) a perda da função pública;

c) a suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos;

d) o pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente;

e) a 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
três anos.

Dessa forma, uma vez que não houve dano ao erário e que o réu não
ocupa mais cargo público, passo ao exame das demais penas
administrativas.



Tendo em mira o princípio da proporcionalidade, que deve reger o
ato de dosimetria da sanção, e considerando a natureza e a gravidade da
infração cometida pelo réu ao se utilizar, dolosamente, de sua
superioridade hierárquica para interferir na liberdade de voto de seus
subordinados, no exercício de cargos em comissão, entendo aplicável ao
caso, cumulativamente, as penas de suspensão dos direitos políticos por
cinco anos; multa civil de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida
pelo agente à época e proibição de contratar com o Poder Público e de
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de três
anos.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, julgo PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de condenar o réu por ato de improbidade
administrativa, nos termos do artigo 11, caput e I, da Lei nº 8.429/92,
aplicando-lhe as seguintes penas do artigo 12, III, dessa mesma lei: 1)
suspensão dos direitos políticos por cinco anos; 2) multa civil de 10 (dez)
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época; e 3) proibição
de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios pelo prazo de três anos.

Condeno, ainda, o réu no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios que, considerando as vetoriais do artigo 85, § 2º, do
CPC (grau de complexidade da causa, dispêndio de tempo do
advogado,  etc.), fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, dada a má-fé ínsita ao dolo (REsp. 577.804/RS, DJ de
14.02.2006)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Havendo interposição de recurso de Apelação, determino, desde já, a
intimação da parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões.

Em seguida, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, sob as cautelas de estilo.

Não havendo interposição de recurso, certifique-se o trânsito em
julgando e dê-se vista à parte autora para requerer o que for de direito.

Em nada sendo requerido, arquive-se.

Campo Grande/MS, data e assinatura, conforme certificação digital.

 

A i d l i LUCAS MEDEIROS GOMES
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