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    S E N T E N Ç A

 

 

Vistos em sentença.

 

 

 

I – RELATÓRIO                                

 

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada
pelo  em face de MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PAULO DUARTE DE FREITAS LINS,
RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA, ROBERTO LATORRACA LIMA, PAULO

,ROBERTO BORTOLETO e INFRATÉCNICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
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com pedido de medida liminar  para que seja decretada ainaudita altera pars
indisponibilidade de bens dos requeridos, e, ao final, para condenar os requeridos pela
prática de atos de improbidade administrativa previstas nos artigos 9º,  e inciso I, 11, caput

 e inciso I, todos da Lei nº 8.429/92 e nas sanções previstas nos incisos I e III, do art.caput
12, da mesma lei, devendo os valores serem revertidos ao fundo regido pelo art. 13 da Lei
nº 7.437/85.

Discorre o Ministério Público Federal que, ao tempo dos fatos, o agente
público  exerceu o cargo de SuperintendentePAULO DUARTE DE FREITAS LINS
Regional da Caixa Econômica Federal em Ribeirão Preto/SP e Sorocaba/SP e, nessa
condição, recebeu vantagem econômica indevida da empresa INFRATÉCNICA

, em cujo quadro societário figuram comoENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
sócios-administradores os correqueridos RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA e

, no período compreendido entre março de 2004 aROBERTO LATORRACA LIMA
setembro de 2009, por meio de pagamento mensal de faturas de cartão de crédito, no
valor médio mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), perfazendo 88 (oitenta e oito)
operações, que totalizaram o montante de R$ 116.440,41 (cento e dezesseis mil,
quatrocentos e quarenta reais e quarenta e um centavos), em valores da época.

Relata o órgão ministerial que a comissão disciplinar da Caixa Econômica
Federal concluiu que os pagamentos apurados foram efetuados por pessoa jurídica que
possuía inequívoco interesse em estabelecer relacionamento privilegiado com ocupante
do cargo de Superintendente Regional de Negócios, que caracterizaram indubitável
situação de conflito de interesses e revelaram conduta contrária às diretrizes da política de
governança corporativa da empresa pública federal, sendo imposta ao agente público a
pena de rescisão do contrato de trabalho por justa causa.

Expõe o  Federal que a sociedade empresária  Parquet INFRATÉCNICA
 atua no ramo de construção civil e tem estreitaENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

relação comercial com a CEF, sendo que, àquele tempo, somavam-se 142 (cento e
quarenta e duas) operações de crédito em estudo ou contratadas, ativas ou encerradas,
muitas delas nas regiões em que o agente público exerceu a função de Superintendente
Regional de Negócios da Instituição Financeira em Ribeirão Preto e Sorocaba/SP,
atingindo o valor expressivo de R$ 377.338.616,43 (trezentos e setenta e sete milhões,
trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos).

Declara o Ministério Público Federal que as faturas dos cartões bandeira
Mastercard e Visa de titularidade de  foram pagas, durante todo oPAULO DUARTE
mencionado período, mediante débito na conta nº 2322.003.00000896-7, da agência Três
Colinas/Franca-SP, vinculada à pessoa jurídica  INFRATÉCNICA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA.

Detalhou que as faturas dos cartões eram encaminhadas para pagamento
através de Pedro Agnelo ou por meio de malote da própria CEF, para a agência Três
Colinas, onde eram entregues ao seu Gerente Geral, Idalécio Batista Carvalho, que,
posteriormente, as repassava a Luiz Antônio Alves.
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Enfatiza que a sociedade empresária requerida expandiu significativamente
sua receita em razão dos contratos de operações de crédito mantidos com a CEF,
passando a oferecer, sem qualquer justificativa plausível, vantagens econômicas mensais
ao agente público em razão do cargo exercido na empresa pública, o que configura ato de
improbidade administrativa.

Sublinha que tramita perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de
Franca a Ação Penal nº 0007296-32.2015.403.6110, na qual os correqueridos, à exceção
da pessoa jurídica, e juntamente com Pedro Agnelo Bernardes de Sá e Luiz Antônio Alves,
respondem pela prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, em razão dos elementos
de convicção colhidos no Processo Disciplinar (Apuração de Responsabilidade Civil e
Administrativa) nº SP.2584.2009.D.000001, conduzido pela Caixa Econômica Federal,
bem como no inquérito policial nº 0515/2010-4 – expedientes que deram ensejo à
instauração do Inquérito Civil nº 1.34.005.000080/2019-38.

Descreve o  Federal que , tanto no procedimentoParquet PAULO DUARTE
administrativo quanto na seara policial, alegou como justificativa ao recebimento mensal,
regular e de longo período, um auxílio financeiro por estar “passando por dificuldades
financeiras”, fruto da amizade estreita que possuía com Pedro Agnelo de Sá, adquirida por
intermédio de Luiz Antônio Alves (supostos intermediários da INFRATÉCNICA).

Aduz o órgão ministerial que Pedro Agnelo declarou à comissão disciplinar
que, com o intuito de auxiliar financeiramente o correquerido , “pegava”PAULO DUARTE
as faturas de cartão de crédito, fazia um vale no financeiro da empresa  eINFRATÉCNICA
deixava a fatura com o financeiro desta empresa para que fosse paga. E, diversamente,
no âmbito da Ação Penal nº 0007296-32.2015.403.6110, relatou que, na realidade, não
realizou empréstimo a  nem efetuou nenhum pagamento de fatura dePAULO DUARTE
cartão do Superintendente Regional de Negócios da CEF, diretamente ou por meio de
descontos nos pagamentos que recebia da  tendo deixado assente queINFRATÉCNICA,
foram  e o contador da empresa que lhe disseram qual seria aROBERTO LATORRACA
versão a ser apresentada na “acareação” com a finalidade de ajudar PAULO DUARTE.

Acrescenta o órgão ministerial que não há prova de que Pedro Agnelo tenha
sido o responsável pelo pagamento das indigitadas faturas, tampouco há indícios de que
os valores sacados por  de sua conta corrente tenham sido destinados àPAULO DUARTE
quitação de sua suposta dívida com Pedro Agnelo.

Assevera o Ministério Público Federal que Luiz Antônio Alves, sócio de Pedro
Agnelo, desconhecia os pagamentos realizados pela  em favor de INFRATÉCNICA
PAULO DUARTE.

Requereu o  Federal a decretação liminar da indisponibilidade dosParquet
bens do correquerido  até o limite de R$465.761,64PAULO DUARTE DE FREITAS LINS
(quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e
quatro centavos), e dos correqueridos RÉGIS LATORRACA, ROBERTO LATORRACA,

 até oPAULO BORTOLETO e INFRATÉCNICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
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limite de R$ 349.321,23 (trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e
vinte e três centavos), em bens e valores de cada um.

Com a inicial, foi juntado o Inquérito Civil Público nº 1.34.005.000080/2019-38.

  Declinou-se, inicialmente, a competência para uma das Varas Federais da
Justiça Federal de Ribeirão Preto/SP. Distribuído o feito para o juízo da 7ª Vara Federal da
Subseção Judiciária de Ribeirão Preto/SP, suscitou conflito negativo de competência,
tendo o Tribunal Regional Federal da 3ª Região designado preliminarmente aquele juízo
para apreciar as medidas urgentes, que deferiu o pedido de decretação de
indisponibilidade de bens, até o limite de R$465.761,64, sobre o patrimônio de PAULO

, e de R$ 349.321,23, em relação ao patrimônio dosDUARTE DE FREITAS LINS
correqueridos RÉGIS LATORRACA, ROBERTO LATORRACA, PAULO BORTOLETO e

 (id 27250407).INFRATÉCNICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

A defesa dos requeridos RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA, ROBERTO
LATORRACA LIMA, PAULO ROBERTO BORTOLETO e INFRATÉCNICA

. formulou pedido de reconsideração da decisãoENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
que decretou a indisponibilidade de bens e apresentou comprovante de guia de depósito
judicial (conta nº 86404789-7 – Agência 2014 – Operação 005), no valor de
RS1.513.725,33 (um milhão, quinhentos e treze mil, setecentos e vinte e cinco reais e
trinta e três centavos), como garantia do possível débito decorrente do pedido formulado
pelo MPF na inicial (id’s 27303359 e 27314943).

ROBERTO LATORRACA LIMA, PAULO ROBERTO BORTOLETTO e
RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA e INFRATÉCNICA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA., dando-se por notificados, apresentaram manifestação prévia e
requereram a reconsideração da decisão (id 27314943).

A pessoa jurídica INFRATÉCNICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
alega ilegitimidade passiva, sob os fundamentos de que os atos de improbidade
administrativa só podem ser praticados por pessoa física. Aduz que não há como
imputar-se a um ente fictício (a pessoa jurídica) a prática de um ato doloso, pressuposto
indispensável para a configuração dos atos de improbidade. Defende a empresa e seus
sócios que é desnecessária a decretação de indisponibilidade de bens, vez que ausentes
os requisitos para a concessão de tão gravosa medida. Expõe que a empresa
INFRATÉCNICA possui quase 30 anos de relacionamento comercial com a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, sendo certo que nunca respondeu a qualquer procedimento
administrativo ou foi envolvida em situações irregulares constatadas por auditorias internas
nem antes e nem após a ocorrência dos fatos narrados nessa denúncia. Argumenta que a
empresa e seus sócios não deram qualquer mostra de que pretendem dissipar seu
patrimônio para evitar qualquer responsabilidade que (futura e supostamente) possa vir
em decorrência tanto da ação penal quanto desta ação civil pública.

No mérito, defendem que os atos imputados não se inserem nas descrições
típicas previstas na lei de improbidade. Advogam que não houve  “enriquecimento ilícito”,
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tampouco receberam vantagem indevida. Sublinham que PAULO DUARTE, então
funcionário da CEF, não detinha nenhum poder de decisão sobre as contratações.
Acrescentam que, nos autos da ação penal, a pedido do MPF, foi realizada auditoria em
todos os contratos firmados com a INFRATÉCNICA, sendo juntada pela CEF peça
informativa constando que em nenhum momento restou evidenciada irregularidade nos
contratos firmados.

Efetuaram depósito integral do valor atribuído à causa pelo autor da demanda
- R$ 1.513.725,33 (um milhão, quinhentos e treze mil, setecentos e vinte e cinco reais e
trinta e três centavos) (id 27303393).

Cadastramento da restrição no sistema da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (id 27320450) e bloqueio judicial efetuado nos sistemas
BacenJud (id 27321054) e Renajud (id’s 27321059, 27321064, 27321066, 27321092,
27321096).

Decisão id 27323384 que reconsiderou em parte a decisão de id 27250407 e
determinou o desbloqueio das restrições junto à Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens (CNIB) e aos sistemas Bacenjud e Renajud em nome dos correqueridos.

Cumprimento da ordem judicial de desbloqueio parcial de bens de propriedade
dos correqueridos (id’s 27351766, 27351770, 27351778 e 27409345).

Ofício nº 381/2019 da Procuradoria da República no município de Franca/SP,
por meio do qual encaminhou, para juntada aos autos do processo eletrônico, mídia digital
contendo documentos correlacionados à Ação Civil Pública (id 27411200).

Despacho que deferiu o acautelamento em secretaria da mídia que
acompanha o Ofício nº 381/2019 do Ministério Público Federal, nos termos do art. 14, § 4º,
da Resolução CNJ n. 185, de 18/12/2013 e art. 19-G da Resolução PRES TRF3 nº 88, de
24/01/2017, tendo em vista a impossibilidade física de sua inserção no PJE (id 27435513).

O Ministério Público Federal deu ciência acerca das decisões prolatadas nos
id’s 27250407 e 27323384 e do despacho de id 27435513 (id 27597725).

O requerido  foi intimado acerca doPAULO DUARTE DE FREITAS LINS
bloqueio realizado via sistema BACENJUD (id 27409345, Pág. 10).

Sobreveio decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, no
julgamento do Conflito de Competência nº 5000220-87.2020.4.03.0000, reconheceu a
competência do Juízo Suscitado - Juízo Federal da 2ª Vara de Franca/SP, para processar
e julgar a ação civil pública (id 28505335).

O requerido  apresentou manifestaçãoPAULO DUARTE DE FREITAS LINS
prévia (id   28957730). Alega, inicialmente, que não há na petição inicial nada que
demonstre a presença de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa,
requisito indispensável para a concessão do pedido de indisponibilidade dos bens.
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Expende que os demais requeridos já depositaram nos autos expressiva quantia requerida
inicialmente pelo órgão acusatório, o que, por si só, dispensa a mantença de bloqueio de
seus bens, visto que inexistem indícios de efetivo prejuízo à CEF, bem como não há
nenhuma informação nos autos de tentativa de dilapidação de seu patrimônio. Requer o
imediato desbloqueio de todos os seus bens. Sustenta a impenhorabilidade das contas
bancárias bloqueadas, haja vista que se trata de conta poupança e conta salário, que não
superam 40 salários mínimos. Advoga que em decorrência de severa crise financeira que
acometeu a si e a sua família, contraiu, mediante acordo verbal, empréstimo pessoal junto
a seu amigo Pedro Agnelo Bernardes de Sá, comprometendo-se mensalmente por certo
período ao pagamento de suas faturas de cartões de crédito. Porém, o fato desconhecido
à época por PAULO DUARTE é que Pedro Agnelo, na qualidade de prestador serviços da
empresa INFRATÉCNICA, repassava a esta as preditas faturas, em espécie de
abatimento dos valores que lhe seriam de direito em razão de todos os serviços que
constantemente prestava. Frisa que este fato somente tornou-se de seu conhecimento
quando da abertura do procedimento administrativo da CEF. Declara que Pedro alterou
seu depoimento na tentativa de eximir-se de qualquer ato relacionado ao empréstimo. Cita
que no transcurso da Ação Criminal fora determinado que a Caixa Econômica Federal
realizasse auditoria interna em todos os contratos entabulados com empresa requerida, e
a conclusão foi de que as operações verificadas foram instruídas com os documentos
necessários e não restaram evidências ou indícios de facilitação ou agilização na
tramitação dos documentos relacionados aos empreendimentos vinculados à construtora
INFRATÉCNICA. Enfatiza que não possuía poder para decidir sobre a contratação das
empresas, bem como não poderia facilitar ou beneficiar nenhum contrato, pois para que
ocorresse a aprovação dos projetos era indispensável a submissão destes a diversos
departamentos. Só então o projeto era encaminhado à Superintendência, onde um comitê
formado por cinco membros, todos com direito a um voto, decidiam sobre sua viabilidade.
Assim ser-lhe-ia impossível favorecer a empresa requerida, já que não fazia parte de
nenhum dos departamentos responsáveis pela aprovação. Conclui afirmando que não
houve violação de princípios constitucionais nem enriquecimento ilícito, tampouco
recebimento de vantagem indevida. Também não houve dano ao erário. Aduz que, desta
forma, não há se falar em improbidade administrativa, indisponibilidade de bens,
ressarcimento ou pagamento de multa, motivo pela qual a presente deve ser rejeitada e
indeferida nos termos no artigo 17, § 8º da Lei 8.429/1992.

O Ministério Público Federal deu ciência da r. decisão proferida nos autos do
conflito de competência n. 5000220- 87.2020.403.0000 firmando a competência do Juízo
da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Franca/SP (id 29011698).

O requerido  noticiou a interposição de recursoPAULO DUARTE DE FREITAS
de Agravo de Instrumento (registrado sob o nº 5004875-05.2020.4.03.0000) contra a
decisão de ID 27250407 (ID 29465392).

Em 17/4/2020 foram redistribuídos os autos a este juízo em cumprimento à
decisão proferida no conflito de competência, certificando a serventia do Juízo da 7ª Vara
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Federal de Ribeirão Preto que a mídia será encaminhada oportunamente, quando do
retorno dos trabalhos presenciais, tendo em vista que ela se encontra acautelada em
secretaria conforme certidão de id 27458501.

Determinada a ciência da redistribuição do feito às partes para manifestação
(id 31195810).

O Ministério Público Federal manifestou pelo recebimento da petição inicial,
com a citação dos réus para apresentar contestação, nos termos do § 9º do artigo 16 da
Lei nº 8.429/1992 (id 31426701).

Decisão que afastou as questões preliminares e recebeu a inicial. Manteve-se
a decisão que decretou a indisponibilidade dos bens, ressaltando que o depósito realizado
nos autos não aproveita o correquerido , uma vez que efetuado pelosPAULO DUARTE
demais correqueridos para assegurar o pagamento de eventual multa civil em caso de
condenação imposta à pessoa jurídica e seus sócios. Indeferiu-se o pedido de desbloqueio
de contas poupanças e salário, visto que o requerido  não trouxe aosPAULO DUARTE
autos documentos que comprovem suas alegações (id 35045518).

Designou-se, na forma do art. 139, V, do CPC e art. 17, §1º, da Lei nº
8.429/92, audiência para verificação da possibilidade de celebração de acordo de não
persecução cível.

Os correqueridos ROBERTO LATORRACA LIMA, PAULO ROBERTO
BORTOLETTO e RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA e INFRATÉCNICA

. peticionaram nos autos (id 35237628),ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
requerendo o levantamento da constrição averbada junto ao móvel matriculado sob o nº
70112, do Livro 2 do Registro Geral, do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas.

Despacho id 35288161 que certificou que não há imóvel indisponível de
propriedade da requerida .,INFRATÉCNICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
inscrita no CNPJ nº 51.810.398/0001-62, bem como não consta no documento id
27351770 (comprovante de cancelamento da indisponibilidade) o imóvel de matrícula nº
70.112 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP. Determinou-se a
expedição de ofício àquela serventia extrajudicial para que, caso ainda persista a
indisponibilidade, proceda ao seu imediato levantamento (Av. 6).

Nota de Devolução de ID 35841019 juntada aos autos, tendo sido intimada a
requerida  a providenciar,INFRATÉCNICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
diretamente junto ao 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP, o recolhimento
do valor de R$85,42 a título de emolumentos (id 35841192).

Documentos juntados nos id's 36116922 e 36116923, tendo sido intimada a
correquerida INFRATÉCNICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
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O Ministério Público Federal apresentou proposta de acordo de não
persecução cível em relação aos correqueridos ROBERTO LATORRACA LIMA, PAULO
ROBERTO BORTOLETTO e RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA e INFRATÉCNICA

 (id’s  36292933,  36292934 e 36292935).ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Os correqueridos foram intimados para se manifestarem acerca da proposta
de acordo de não persecução cível (id’s 36292933, 36292934 e 36292935).

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO DUARTE DE
 (id 36342892), tendo sido mantida a decisão agravada (id 39260340).FREITAS LINS

Os correqueridos ROBERTO LATORRACA LIMA, PAULO ROBERTO
BORTOLETTO e RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA e INFRATÉCNICA

. juntaram comprovante de pagamento dosENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
emolumentos (id 36501980).

O requerido  apresentou contrapropostaPAULO DUARTE DE FREITAS LINS
(id 41095638).

Os correqueridos ROBERTO LATORRACA LIMA, PAULO ROBERTO
BORTOLETTO, RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA e INFRATÉCNICA ENGENHARIA

 requereram o levantamento da indisponibilidade incidenteE CONSTRUÇÕES LTDA.
sobre o imóvel matriculado sob o nº 58.147, do Livro 2 do Registro Geral, do 3º Cartório de
Registro de Imóveis e Títulos e Documentos e Civil e de Pessoas Jurídicas da Comarca de
Sumaré-SP (id 41201017).

Despacho id 41229346 que certificou a ausência de imóvel indisponível da
requerida . registrado noINFRATÉCNICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens e a existência de documento que
comprova o cancelamento do registro de indisponibilidade do imóvel de matrícula nº
58.147. Determinou-se a intimação da serventia extrajudicial para que, caso ainda persista
a indisponibilidade, proceda ao seu imediato levantamento (Av. 8/58.147).

 Manifestação do Ministério Público Federal que consentiu com a flexibilização
de algumas das condições inicialmente propostas (id’s 41398337 e 41398334). Juntou-se
novo termo de acordo de proposta de não persecução cível (id’s  41398335 e 41398338).

Designou-se audiência para homologação de acordo de não persecução cível
(id 41565760).

Os correqueridos ROBERTO LATORRACA LIMA, PAULO ROBERTO
BORTOLETTO, RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA e INFRATÉCNICA ENGENHARIA

 requereram o levantamento da indisponibilidade incidenteE CONSTRUÇÕES LTDA.
sobre os imóveis de matrículas nºs. 70.108; 70.109; 70.110; 70.111; 70.128 e 70.129,
registrados no 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas (id 42049001).
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Despacho id 42071585 que certificou a ausência de imóvel indisponível da
requerida . registrado noINFRATÉCNICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens e a existência de documento que não
indica imóveis do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP. Determinou-se a
intimação da serventia extrajudicial para que, caso ainda persista a indisponibilidade,
proceda ao seu imediato levantamento.

Os correqueridos ROBERTO LATORRACA LIMA, PAULO ROBERTO
 deram ciência acerca daBORTOLETTO e RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA

designação da audiência de homologação de acordo de não persecução cível (id
42186408).

O Ministério Público Federal informou que o correquerido PAULO DUARTE
 deixou transcorrer o prazo para se manifestar acerca da proposta deDE FREITAS LINS

acordo de não persecução cível (id 42417538).

Manifestação do correquerido  (idPAULO DUARTE DE FREITAS LINS
42635888).

O Ministério Público Federal manifestou oposição em relação à proposta id
41095638 e reiterou as condições declinadas na proposta ministerial id 36292935.

Realizada audiência no dia 09/12/2020, na sede deste juízo, pela plataforma
virtual , foi homologado o acordo de não persecução cível firmado entre oMicrosoft Teams
Ministério Público Federal e os correqueridos REGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA,
ROBERTO LATORRACA LIMA, PAULO ROBERTO BORTOLETTO E INFRATÉCNICA

, nos termos da manifestação do órgãoENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ministerial (id 41398334), que complementou a proposta anterior (id 36292934).

O correquerido  refutou as alegações doPAULO DUARTE DE FREITAS LINS
Ministério Público Federal e reiterou a proposta por ele outrora ofertada (id 43349248).

Os correqueridos ROBERTO LATORRACA LIMA, PAULO ROBERTO
BORTOLETTO, RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA e INFRATÉCNICA ENGENHARIA

 requereram a juntada aos autos do  extrato atualizado do valorE CONSTRUÇÕES LTDA.
depositado em juízo, para que seja possível o cálculo, e a intimação do  FederalParquet
para se manifestar sobre o cálculo preliminar por eles elaborado (id . 43375913).

Informação do 3º Registro de Imóveis da Comarca de Campinas,
comunicando o cancelamento das indisponibilidades das matrículas nºs 70.108, 70.109,
70.110, 70.111, 70.128 e 70.129 (id 43519356).

Despacho id 43431556 que deferiu o requerimento formulado pela defesa de 
ROBERTO LATORRACA LIMA, PAULO ROBERTO BORTOLETTO, RÉGIS
LATORRACA RIBEIRO LIMA e INFRATÉCNICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

. para determinar a expedição de ofício à agência nº 3995 da Caixa EconômicaLTDA
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Federal (PAB -– Justiça Federal de Franca/SP) para solicitar informações acerca do saldo
atualizado da conta nº 2014.005.86404789-7. Intimou-se o órgão ministerial para se
manifestar acerca das petições id’s 43349223 e 43375911.

O Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Sumaré comunicou o
cancelamento da indisponibilidade da matrícula nº 58.147 (id 43583721).

Guia de Depósito Judicial e extrato atualizado da conta judicial nº
2014.005.86.404.789-7 juntados no id 43642659.

Petição id 44443578, na qual os correqueridos ROBERTO LATORRACA
LIMA, PAULO ROBERTO BORTOLETTO, RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA e

 pugnaram para que aINFRATÉCNICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
instituição financeira depositária procedesse à atualização monetária de acordo com os
índices legais.

Decisão id 44510916 que indeferiu o pedido formulado na petição id
44443578, uma vez que as quantias em dinheiro são recolhidas, sob responsabilidade da
parte, diretamente na Caixa Econômica Federal, observando-se as mesmas regras das
cadernetas de poupança, quanto à remuneração básica e ao prazo (art. 11, “caput” e § 1º
da Lei 9.289/1996). Renovou-se o prazo para que os correqueridos ROBERTO
LATORRACA LIMA, PAULO ROBERTO BORTOLETTO, RÉGIS LATORRACA RIBEIRO

. cumprissem o quantoLIMA e INFRATÉCNICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
determinado no segundo parágrafo do despacho de id 43431556.

Os correqueridos apresentaram o cálculo atualizado do valor devido de
R$8.177.341,10 (id 44975187).

O Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento ao Agravo
de Instrumento outrora interposto por  (id 45187675).PAULO DUARTE DE FREITAS LINS

O Ministério Público Federal refutou as alegações do correquerido PAULO
, pugnando pelo prosseguimento do feito em relação a ele, e DUARTE DE FREITAS LINS

concordou com o cálculo apresentado na petição id 44975187 (id 45204687).

Despacho id 45369980 que determinou a intimação da CEF, na forma do art.
17, §3º, da Lei nº 8.429/92, para informar se tem interesse de ingressar no feito na
condição de litisconsorte ativo, bem como para se manifestar acerca do acordo de não
persecução cível.

A CEF disse não ter interesse em intervir na ação civil pública (id 46095061).

Despacho que determinou o prosseguimento do feito em relação ao
correquerido  (id 46132906).PAULO DUARTE DE FREITAS
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Os correqueridos ROBERTO LATORRACA LIMA, PAULO ROBERTO
BORTOLETTO, RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA e INFRATÉCNICA ENGENHARIA

 juntaram comprovantes de depósito referente ao pagamentoE CONSTRUÇÕES LTDA.
das primeira e segunda parcelas do acordo de não persecução cível (id’s 45917939,
45938088, 47744215).

Despacho que ordenou a citação do correquerido PAULO DUARTE DE
 (id 46132906).FREITAS

Citado, o correquerido  apresentouPAULO DUARTE DE FREITAS LINS
contestação (id 47797984). Preliminarmente, sustenta a inadequação da via eleita. No
mérito propriamente dito, requer seja julgado improcedente o pedido, por falta de provas
quanto aos fatos alegados na inicial. Remarca a inexistência de dano ao patrimônio
público e ausência de prova do suposto enriquecimento ilícito. Requerer, ao final, o
desbloqueio das contas bancárias, sob o fundamento de que provenientes de verbas
alimentares, bem como a condenação do autor coletivo às penas da litigância de má-fé.
Juntou novos documentos (id’ 47797985, 47797993, 47797996 e 47798202).

Despacho id 47934462 que determinou que a CEF convertesse todos os
valores depositados na conta judicial nº 005.86404789-7 (id’s 27303393, 45938088 e
477442215) em renda do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, mediante GRU, conforme
instruções do MPF de id 46946524. Os correqueridos foram intimados para que os
próximos depósitos fossem efetuados nos termos das instruções id 46946524.

Despacho id 48051947 que determinou a intimação do órgão ministerial para
esclarecer o código de recolhimento, ante a informação da CEF id 48051928.

Réplica à contestação apresentada pelo Ministério Público Federal (id
48309842). Informou, ainda, que, para recolhimento da GRU em favor do Fundo de
Direitos Difusos, devem ser utilizados os seguintes dados: Código de Recolhimento:
20074-3 e Número de Referência: 0004, extraídos da Resolução 30, de 26 de novembro
de 2013, do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.

Os correqueridos ROBERTO LATORRACA LIMA, PAULO ROBERTO
BORTOLETTO, RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA e INFRATÉCNICA ENGENHARIA

 juntaram comprovantes de depósito referente ao pagamentoE CONSTRUÇÕES LTDA.
das terceira, quarta, quinta, sexta, sétima  e oitava parcelas do acordo de não persecução
cível (id’s 51970546, 54007237, 58091700, 77162712 e 111024275).

Despacho id 52682820 que instou a CEF a proceder à conversão de todos os
valores depositados na conta nº 005.86404789-7 (id’s 27303393, 45938088 e 477442215)
em renda do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, mediante GRU, conforme instruções
do MPF de id’s 48309842 e 48309843.
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Instadas as partes a especificarem os meios pelos quais pretendiam
comprovar os fatos alegados, o Ministério Público Federal requereu o depoimento pessoal
do correquerido ; a oitiva das testemunhas RégisPAULO DUARTE DE FREITAS LINS
Latorraca Ribeiro Lima, Roberto Latorraca Lima, Paulo Roberto Bortoleto, Pedro Agnelo
Bernardes de Sá e Luiz Antônio Alves. Reiterou; e a utilização das provas documentais e
testemunhais colhidas no âmbito da ação penal nº 0007296-32.2015.4.03.6110 (id
53190613).

O correquerido  requereu a produção dePAULO DUARTE DE FREITAS LINS
prova testemunhal (id 54541507).

O correquerido  requereu o levantamento daROBERTO LATORRACA LIMA
constrição do imóvel matriculado sob o nº 161.981, do Livro 2 do Registro Geral do o 2º
Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto-SP (id 56684752).

Decisão em saneamento que (i) afastou as questões preliminares arguidas
pela defesa do correquerido ; (ii) manteve oPAULO DUARTE DE FREITAS LINS
indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores depositados em conta bancária de
sua titularidade, nos termos da decisão id 35045518 - Pág. 9, que foi objeto de recurso de
agravo de instrumento nº 5004875-05.2020.4.03.0000; (iii) determinou ao 2º Cartório de
Registro de Imóveis de Ribeirão Preto-SP, para que, caso tenha sido registrada a
indisponibilidade sobre o bem imóvel matriculado sob o nº 161.981, de propriedade de
ROBERTO LATORRACA LIMA, vinculado à presente Ação de Improbidade Administrativa
nº 5003114-64.2019.4.03.6113, proceda ao seu imediato levantamento; (iii) fixou os pontos
controvertidos; (iv) deferiu a utilização como prova emprestada do conjunto probatório
produzido no âmbito da ação penal nº 0007296-32.2015.4.03.6110; (v) indeferiu a oitiva
dos RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA, ROBERTO LATORRACA LIMA E PAULO
ROBERTO BORTOLETO, mas oportunizou a oitiva na forma dos arts. 385 a 388 do CPC;
(vi) deferiu a oitiva das testemunhas  Pedro Agnelo Bernardes de Sá e Luiz Antônio Alves;
(vii) deferiu o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo correquerido; e
(viii) designou audiência de instrução e julgamento (id 118596470 ).

O Ministério Público Federal deu ciência da decisão id 118596470 e
esclareceu que, no tocante à prova emprestada, os documentos e os depoimentos das
testemunhas já se encontram anexados aos autos e acompanham a petição inicial (id
123762270).

Despacho que retificou em parte a decisão de ID 118596470, tão-somente
para dispensar nova intimação do requerido para se manifestar sobre os documentos
trasladados da ação penal, vez que já se encontram juntados aos autos desde o
ajuizamento desta ação de improbidade administrativa (id  123787741).

O correquerido  apresentou rol dePAULO DUARTE DE FREITAS LINS
testemunhas – Sidney Aparecido Petek, Celso Javorski, Guerino Capalbo Júnior e Luiz
Marcelo de Salles Roselino (id  135326975).
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Informação do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto acerca do
cancelamento da indisponibilidade averbada sob o nº 5 na matrícula nº 161.981 (id
 140325696).

Os correqueridos ROBERTO LATORRACA LIMA, PAULO ROBERTO
BORTOLETTO, RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA e INFRATÉCNICA ENGENHARIA

 juntaram comprovantes de depósito referente ao pagamentoE CONSTRUÇÕES LTDA.
das nonas, décima, décima primeira e décima segunda parcelas do acordo de não
persecução cível (id’s 141729192, 170386396 e 240461277). Apresentaram também
documento relacionado ao cumprimento da cláusula décima do acordo de não persecução
cível (id’s 150007536, 150007538, 150007542, 150007544, 150007548, 150007549,
150008301, 150008302, 150008308, 150008313, 150008315, 150008318).

O Ministério Público Federal manifestou ciência acerca dos documentos
juntados, considerando satisfatoriamente atendida a Cláusula Décima do acordo de não
persecução cível (implementação de programa de integridade como medida
compensatória da retirada da pena de proibição de contratar ou receber benefício ou
incentivos fiscais do poder público) (id 160078481).

Os correqueridos ROBERTO LATORRACA LIMA, PAULO ROBERTO
BORTOLETTO, RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA e INFRATÉCNICA ENGENHARIA

 requereram a dispensa da participação da audiência deE CONSTRUÇÕES LTDA.
instrução (id 170267479), o que não foi aceitado pelo Ministério Público Federal (id
170397684).

Despacho que manteve o depoimento pessoal dos correqueridos RÉGIS
LATORRACA RIBEIRO LIMA, ROBERTO LATORRACA LIMA e PAULO ROBERTO

 (id 170502709).BORTOLETO

O patrono do correquerido  requereu aPAULO DUARTE DE FREITAS LINS
redesignação da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 9/12/2021, às
13h15. Aduz que é o único advogado constituído pelo requerido e que no dia e horário
designado estará em viagem, não tendo sido possível remarcar a data das passagens (id
170636255).

O Ministério Público Federal se opôs à redesignação da audiência de
instrução (id 170737097).

Decisão que indeferiu o pedido do patrono do correquerido PAULO DUARTE
DE FREITAS LINS (id 170685710).

Decisão que, reconsiderando a anterior decisão id 170685710, redesignou a
audiência de instrução para o dia 16/12/2021, às 13h15min (id  170942404).
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Documentos juntados pelo filho da testemunha Luiz Antônio Alves,
comunicando que o seu genitor não tem condições psíquicas de testemunhar em juízo (id
181934442). Juntou documentos.

Intimado o Ministério Público Federal (id 181951066), desistiu da oitiva da
testemunha enferma e informou que não pretende arrolar outra em substituição (id
184632935).

Aos 16/12/2021, na sede deste juízo, por meio da plataforma virtual Microsoft
, foram colhidos os depoimentos pessoais de Paulo Duarte De Freitas Lins, RegisTeams

Latorraca Ribeiro Lima, Roberto Latorraca Lima e Paulo Roberto Bortoletto e inquiridas as
testemunhas arroladas pelo Ministério Público Federal -  Pedro Agnelo Bernardes - e pela
defesa – Sidney Aparecido Petek, Celso Javorski e Luiz Marcelo de Salles Roselino. A
defesa requereu a dispensa da oitiva da testemunha Guerino Capablo Júnior, sem
oposição do Ministério Público Federal, o que foi homologado. As partes informaram que
não tinham requerimentos a fazer, tendo sido concedido o prazo sucessivo de 15 (quinze)
dias para apresentação de alegações finais, na forma de memoriais (id 187161321).

O Ministério Público Federal ofereceu alegações finais escritas (id
240359744). Após analisar o conjunto probatório, entendeu estar devidamente
comprovada a materialidade, autoria e responsabilidade do correquerido PAULO DUARTE
pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, caput, I, da
Lei 8.429/1992 (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021). Sublinha que o ato de
improbidade praticado por PAULO DUARTE possui um alto grau de reprovabilidade, já
que perdurou por mais de 5 (cinco anos), tendo recebido a vantagem indevida por 79
vezes, no período de 25/03/2004 a 29/06/2009. Pugnou pela aplicação das sanções
previstas no art. 12 do referido diploma legal, consistente em perda dos bens e valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio; cassação da aposentadoria; suspensão dos direitos
políticos; pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial;
proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário. Juntou documentos (id 240359745).

O correquerido  apresentou alegaçõesPAULO DUARTE DE FREITAS LINS
finais, na forma de memoriais, pugnando pela improcedência do pedido. Advoga a
insuficiência de prova hábil a comprovar que Paulo Duarte, em razão de seu cargo, teria
obtido vantagem indevida da empresa requerida, com a condição de facilitar internamente
a aprovação dos contratos que aquela possuía com a CEF. Complementa que, em
decorrência de severa crise financeira que acometeu sua família, Paulo Duarte se viu sem
saída, tendo como única e exclusiva opção contrair empréstimo pessoal junto a Pedro
Agnelo Bernardes de Sá, seu amigo, que prontamente passou a auxiliá-lo à medida de
suas possibilidades, comprometendo-se mensalmente, por certo período, ao pagamento
de suas faturas de cartões de crédito, desconhecendo que Pedro, na qualidade de
prestador serviços da pessoa jurídica INFRATÉCNICA, repassava a esta as preditas
faturas, em espécie de abatimento dos valores que lhe seriam de direito em razão de
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todos os serviços que constantemente prestava ali. Destacou que tal fato somente
tornou-se de seu conhecimento quando houve a abertura do procedimento administrativo
pela CEF. Defende que não há configuração de qualquer vantagem obtida por nenhum
dos requeridos, justamente por não ser possível, diante do cargo exercido por Paulo
Duarte de Freitas Lins, facilitar, beneficiar ou favorecer os contratos celebrados entre a
empresa Infratécnica e a CEF. Articula que, na qualidade de superintendente da empresa
pública federal, não detinha poderes para favorecer os contratos pactuados entre a
instituição financeira e a Infratécnica, mormente em razão de os projetos das empresas
serem submetidos ao crivo de um comitê do qual não fazia parte. Aduz que os contratos
entre a Infratécnica e a Caixa Econômica Federal sempre existiram, ou seja, não
ocorreram no período exclusivo em que Paulo Duarte atuava como superintendente.
Ressalta que, no âmbito administrativo, restou apurada a ausência de favorecimento ou
prejuízo à CEF nos contratos pactuados com a Infratécnica. Cita a conclusão do
procedimento administrativo realizado pela CEF que constatou a ausência de evidências,
indícios de facilitação ou agilização na tramitação dos documentos relacionados aos
empreendimentos vinculados à referida empresa. Assevera que, ante o medo de sofrer
alguma responsabilização em razão da fantasiosa atribuição de suposto crime nos autos
da ação penal, a testemunha Pedro alterou seu depoimento na tentativa de se eximir de
qualquer ato relacionado ao empréstimo. Refuta a alegação do órgão ministerial de que o
requerido teria sido demitido por justa causa, pois foi ele quem pediu demissão. Pontua a
impenhorabilidade das contas bancárias (Agência: 1997 – Operação: 013 - Conta
Poupança: 00000736-2 – Valor bloqueado R$ 618,30; Agência: 2014 – Operação: 013 –
Conta Poupança: 00002003-0- Valor bloqueado R$ 0,34; Agência 1997 – Operação: 001 –
Conta Salario: 00000406-8 – Valor Bloqueado R$ 14.868,12), por se tratar de verbas de
natureza alimentar e envolver aplicações em conta-poupança. Rechaça a imputação da
prática de atos de improbidade administrativa em razão da falta de enriquecimento ilícito e
de danos causados ao patrimônio da empresa pública federal, bem como por não ter o
requerido praticado atos comissivo ou omissivo violadores dos princípios reitores da
Administração Pública. Acentua, ainda, que, em virtude do acordo de não persecução cível
firmado entre o Ministério Público Federal e os demais correqueridos, o Poder Público
receberá, ao final, a quantia de R$5.554.499,52, motivo pelo qual não há se falar em dano
ao erário. Discorre acerca da falta de previsão legal para a cassação dos proventos de
aposentadoria. Requer, ao final, a condenação do Ministério Público Federal por litigância
de má-fé, na forma dos arts. 80, I, e 81, ambos do CPC   (id 241615644).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

 

II – FUNDAMENTAÇÃO
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As questões preliminares atinentes à incompetência absoluta da Justiça
Federal para processar e julgar a causa, à falta de interesse de agir (trinômio
necessidade-utilidade-adequação), à ilegitimidade ativa  do Ministério Públicoad causum
Federal e à ilegitimidade passiva    do correquerido já restaram examinadas,ad causum
reexaminadas e afastadas por este Juízo.

Preambularmente, em relação à reiteração do pedido de desbloqueio dos
valores mantidos em conta bancária de titularidade do correquerido PAULO DUARTE DE

 já analisado e repelido fundamentadamente nas decisões de id’s idFREITAS LINS,
35045518 - Pág. 9 e 118596470, incabível o reexame da matéria ante a preclusão pro

.iudicato

Outrossim, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento nº 5004875-05.2020.4.03.0000 interposto pelo
correquerido em face da decisão agravada.

Estão presentes os pressupostos processuais de existência e validade da
relação processual, bem como as condições necessárias para o exercício do direito de
ação, passo ao julgamento do mérito da causa.

 

1. MÉRITO

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 

A    tem por principal função aplicar asação de improbidade administrativa
sanções de suspensão de direitos políticos, perda de bens e valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio e perda da função pública do agente administrativo ou
equiparado que praticou, concorreu ou se beneficiou do ato ímprobo, e, por função
secundária, ressarcir o dano causado ao erário.

Necessário relembrar os conceitos de sujeito ativo de atos de improbidade
administrativa.

O   afasta-se da noção comum e restrita de agenteart. 2º da Lei nº 8.429/92
público, como aquele que mantém vínculo jurídico formal com a Administração Pública, e
passa a defini-lo, para os efeitos desta lei, como  “todo aquele que exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas
entidades mencionadas no artigo anterior (Administração Pública direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
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Municípios; empresa incorporada ao patrimônio público; ou entidade para cuja criação ou
custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita

.anual)”

O administrador de verbas públicas, recebidas por meio de convênio ou
contrato celebrado com órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta,
visando à execução de programa de governo, detém a qualidade de agente público. E, nos
termos do  , as contas dos administradores eart. 71, inciso II, da Constituição Federal
gestores responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos sujeitam-se à fiscalização
orçamentária, financeira, contábil e patrimonial realizada pelo Congresso Nacional, com o
auxílio do Tribunal de Contas da União.

 Por sua vez, o   estabelece que aqueles que, não seart. 3º da Lei nº 8.429/92
qualificando como agentes públicos, estiverem de algum modo vinculados ao agente,
induzindo-o ou concorrendo para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiarem
direta ou indiretamente, também recebem o influxo da Lei de Improbidade Administrativa
(LIA).

Assim, aquele que pratica qualquer ato de improbidade, concorre para sua
prática ou dele extrai, direta ou indiretamente, vantagem indevida é considerado autor
ímprobo da conduta.

O enriquecimento ilícito configurador da improbidade administrativa está
elencado no  com redação anterior à Lei nºart. 9º,  e inciso I, da Lei nº 8.429/92,caput
14.230/2021:

 

  “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

, e notadamente:mencionadas no art. 1° desta lei

I -  ou para outrem, , bem móvel ou imóvel, receber, para si dinheiro ou qualquer
, outra vantagem econômica direta ou indireta, a título de comissão, percentagem,

gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa
ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do

; (...)”agente público

 

Os atos de improbidade administrativa que acarretam o enriquecimento ilícito,
previstos no , exigem para sua configuração o recebimento,art. 9º da Lei nº 8.429/92
direito ou indireto, de vantagem patrimonial indevida, no exercício de cargo, emprego,
função, mandato ou atividade pública, independentemente de ocorrência de dano ao

, mediante a prática intencional de condutas comissivas ou omissivas daquele queerário
se vale da sua qualidade de agente público. 

Num. 242840245 - Pág. 17Assinado eletronicamente por: SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO - 14/02/2022 21:47:17
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021421471769800000236062391
Número do documento: 22021421471769800000236062391



É, portanto,  para quedesnecessária a lesão ao patrimônio público
configure o ato de improbidade administrativa tipificado no .art. 9º da Lei nº 8.429/92

A Corte Superior de Justiça já firmou entendimento de que a tipificação da
conduta ao  art. 9º da LIA não exige a efetiva comprovação do enriquecimento ilícito

, conforme atesta o seguinte julgado:do agente

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 9º e
12, I, DA LEI 8.429/92. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO.

 . DEMONSTRADO.DESNECESSIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO
TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE OBSERVADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULA
7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, DIVERGINDO DO EMINENTE
RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. (grifei)

(REsp 1412214/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe
28/03/2016)

 

  Acerca do elemento subjetivo, o art. 9º da Lei 8.429/92 exige  o ,dolo
consubstanciado na vontade livre e consciente de o agente buscar o enriquecimento ilícito
por meio de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato,
função ou emprego.

Os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios
reitores da Administração Pública estão estabelecidos no   e incisos do art. 11 dacaput

, com redação anterior à Lei nº 14.230/2021, :citada Lei in verbis

 

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer    que viole os ação ou omissão deveres de

 às instituições, e honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade notadamente
(...)

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que
deva permanecer em segredo;

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

 V - frustrar a licitude de concurso público;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
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VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva
divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de
mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas
de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.    

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na
legislação.         

X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de
saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, nos
termos do parágrafo único do  ”art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
              

 

Com efeito, a conduta, comissiva ou omissiva, que contraria os princípios da
Administração Pública, em desconformidade com os deveres anexos de probidade,
honestidade, lealdade, decoro, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições,
constitui, na forma do  , ato de improbidade  do art. 11 da Lei nº 8.429/92caput
administrativa. A violação, por meio de conduta comissiva ou omissiva, a todo e qualquer
princípio, expresso ou implícito, reconhecido pela ordem jurídica, configura improbidade
administrativa.

O , consagrado no ordenamento jurídico brasileiroprincípio da moralidade
(art. 37, , CR/88; art. 2º, p. único, “e”, da Lei nº 4.717/65; art. 2º, , da Lei nºcaput caput
9.784/99; Lei nº 8.429/92 e LC nº 101/00), comina ao gestor público o dever objetivo de
agir com respeito, retidão e honestidade ao grau de profissionalização institucional
característico do serviço, não se admitindo qualquer discriminação desarrazoada tendente
à imoralidade.

O  exige que o agente utilize as competênciasprincípio da impessoalidade
administrativas e os poderes estatais como instrumentos voltados à satisfação do
interesse público, vedando a influência de qualquer vontade particular divorciada das
necessidades coletivas, vez que não é admitida a personalização do poder. Ao agir de
forma impessoal, afastam-se quaisquer discriminações ou privilégios em favor de terceiros
ou do próprio agente público. Deve haver um equilíbrio entre o fim perseguido pelo Estado
(finalidade pública) e o comportamento objetivo do agente no caso concreto.  

O  veda a adoção de critérios diferenciadores semprincípio da isonomia
justificação fática e jurídica razoável, sejam fundados em aspectos pessoais que não
atendam ao interesse da coletividade, ou em aspectos incompatíveis com a ordem jurídica
interna. No Estado Democrático de Direito, o princípio da igualdade deve ser
compreendido como um postulado de prudência que possibilite, no caso concreto, o
tratamento de todos com o mesmo critério de respeito e consideração.      
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A  obsta que critérios subjetivos e anti-isonômicos influam naimpessoalidade
escolha dos candidatos exercentes da prestação de serviços públicos (STJ, Primeira
Turma, Relator Min. Luiz Fux, Resp. nº 615.432/MG, DJU de 27/06/2005). Por certo, a
concreção do  reclama a distinção entre si das pessoas eprincípio da igualdade
situações fáticas (se idênticas ou distintas), valendo-se de um fator de discrímen justo e
razoável, a fim de conferir tratamento normativo diverso a pessoas e situações que não
sejam iguais. Todavia, a escolha dos critérios discriminatórios não é livre de quaisquer
parâmetros, é mister atentar para as normas constitucionais e os princípios implícitos e
explícitos.

Com o advento da , o   Lei nº 14.230/2021 artigo 11 da Lei de Improbidade
 deixou de conter o tipo aberto e a cláusula casuística “notadamente”, nãoAdministrativa

mais admitindo, para tipificação,  qualquer ação ou omissão que violasse princípios da
administração pública. As figuras enumeradas nos incisos, que antes detinham natureza
de rol meramente exemplificativo, na atual redação, mais benéfica, a caracterização da
violação aos princípios administrativos deve decorrer necessariamente de  condutas
enumeradas nos respectivos incisos, tornando-se o rol taxativo e exaustivo, remarcando a
expressão “caracterizada por uma das seguintes condutas” um tipo fechado.

Eis o teor da nova redação do art. 11 da LIA:

 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade,
de imparcialidade e de legalidade, :caracterizada por uma das seguintes condutas

I – revogado

II - revogado

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que
deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada
ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade
para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público,
de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício
próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das
condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;       

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva
divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de
mercadoria, bem ou serviço;
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VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas
de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas;

IX – revogado

X – revogado

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa
jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de
cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração
pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações
recíprocas;         

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de
publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de
forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de
atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

 

Quanto ao , exige-se a comprovação do elemento subjetivo do tipo dolo
, a   do administrador, consubstanciado na vontade livre egenérico ou  lato sensu má-fé

consciente de cometer a ilicitude e causar prejuízo ao erário. Dispensável, contudo a
comprovação do efetivo prejuízo aos cofres públicos.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
cujas ementadas dos julgados transcrevo-as   (destaquei):in verbis

 

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO
ADMINISTRADOR PÚBLICO.

1. A Lei 8.429/92 da Ação de Improbidade Administrativa, que explicitou o cânone do
art. 37, § 4º da Constituição Federal, teve como escopo impor sanções aos agentes
públicos incursos em atos de improbidade nos casos em que: a) importem em
enriquecimento ilícito (art.9º); b) que causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) que
atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também
compreendida a lesão à moralidade administrativa.

2. Destarte, para que ocorra o ato de improbidade disciplinado pela referida norma, é
mister o alcance de um dos bens jurídicos acima referidos e tutelados pela norma
especial.

3. No caso específico do art. 11, é necessária cautela na exegese das regras nele
insertas, porquanto sua amplitude constitui risco para o intérprete induzindo-o a
acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção
administrativa, posto ausente a má-fé do administrador público e preservada a

.moralidade administrativa
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4. In casu, evidencia-se que os atos praticados pelos agentes públicos,
consubstanciados na alienação de remédios ao Município vizinho em estado de
calamidade, sem prévia autorização legal, descaracterizam a improbidade strictu
senso, uma vez que ausentes o enriquecimento ilícito dos agentes municipais e a
lesividade ao erário. A conduta fática não configura a improbidade.

5. É que comprovou-se nos autos que os recorrentes, agentes políticos da Prefeitura
de Diadema, agiram de boa-fé na tentativa de ajudar o município vizinho de
Avanhandava a solucionar um problema iminente de saúde pública gerado por
contaminação na merenda escolar, que culminou no surto epidêmico de diarréia na
população carente e que o estado de calamidade pública dispensa a prática de
formalidades licitatórias que venha a colocar em risco a vida, a integridade das
pessoas, bens e serviços, ante o retardamento da prestação necessária.

6. É cediço que a má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo. Consectariamente, a
ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere
os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-fé
do administrador. A improbidade administrativa, mais que um ato ilegal, deve
traduzir, necessariamente, a falta de boa-fé, a desonestidade, o que não restou
comprovado nos autos pelas informações disponíveis no acórdão recorrido,

. calcadas, inclusive, nas conclusões da Comissão de Inquérito

7. É de sabença que a alienação da res publica reclama, em regra, licitação, à luz do
sistema de imposições legais que condicionam e delimitam a atuação daqueles que
lidam com o patrimônio e com o interesse públicos. Todavia, o art. 17, I, "b", da lei
8.666/93 dispensa a licitação para a alienação de bens da Administração Pública,
quando exsurge o interesse público e desde que haja valoração da oportunidade e
conveniência, conceitos estes inerentes ao mérito administrativo, insindicável, portanto,
pelo Judiciário.

8. In casu, raciocínio diverso esbarraria no art. 196 da Constituição Federal, que assim
dispõe: "A saúde é considerada dever do Estado, o qual deverá garanti-la através do
desenvolvimento de políticas sociais e econômicas ou pelo acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.",
dispositivo que recebeu como influxo os princípios constitucionais da dignidade da
pessoa humana (art. 1º, III), da promoção do bem comum e erradicação de
desigualdades e do direito à vida (art. 5º, caput), cânones que remontam às mais
antigas Declarações Universais dos Direitos do Homem.

9. A atuação do Ministério Público, pro populo, nas ações difusas, justificam, ao ângulo
da lógica jurídica, sua dispensa em suportar os ônus sucumbenciais, acaso inacolhida
a ação civil pública.

10. Consectariamente, o Ministério Público não deve ser condenado ao pagamento de
honorários advocatícios e despesas processuais, salvo se comprovada má-fé.

11. Recursos especiais providos. (REsp 480.387/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2004, DJ 24/05/2004, p. 163)
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/92.
CARACTERIZAÇÃO. DOLO GENÉRICO.

1. Recurso especial interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, mas a parte
apenas limitou-se a transcrever as ementas que dariam azo a sua pretensão, sem,
contudo, proceder na forma como preconiza o art. 255, § 2º, do RISTJ, de fundamental
importância porque não se tratam os paradigmas da mesma base fática.

2. Para a caracterização dos atos de improbidade administrativa previstos no art.
11 da Lei 8.429/92, é necessário que o agente ímprobo tenha agido ao menos com
dolo genérico, prescindindo a análise de qualquer elemento específico para sua

.tipificação

3. Afirmado o dolo genérico pelo aresto impugnado, na medida em que o mandatário
do município deixou consciente e livremente de cumprir as disposições legais,
mantém-se a condenação por ato de improbidade administrativa.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 307.583/RN, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 28/06/2013)

 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.PREFEITURA DE BRASILEIA/AC. CONVÊNIO COM A UNIÃO
PARA A CONSTRUÇÃO DE 41 UNIDADES HABITACIONAIS. LICITAÇÃO INICIAL NA
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS. POSTERIOR REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO,
NA MODALIDADE CONVITE, PARA A CONSTRUÇÃO DE MAIS 16 CASAS, COM O
VALOR RESTANTE DO CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DE QUE,
NESTA ÚLTIMA LICITAÇÃO, HOUVESSE NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DOS
PRIMEIROS LICITANTES. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DO MPF DESPROVIDO.

1. Para a configuração dos atos de improbidade tipificados no art. 11 da Lei
8.429/92 , exige-se que a conduta seja praticada por Agente Público (ou a ele
equiparado), atuando no exercício de seu munus público, havendo, ainda, a
necessidade do preenchimento dos seguintes requisitos: (a) conduta ilícita; (b)
improbidade do ato, configurada pela tipicidade do comportamento, ajustado em
algum dos incisos do 11 da LIA; (c) elemento volitivo, consubstanciado no dolo
de cometer a ilicitude e causar prejuízo ao Erário; (d) ofensa aos princípios da
Administração Pública.

(...) (AgRg no REsp 1306817/AC, Rel.  Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014)
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ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/92. INDÍCIOS DE PRÁTICA E DE
AUTORIA DE ATOS DE IMPROBIDADE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
RECURSO PROVIDO.

1. O reconhecimento da existência de indícios da prática de atos de improbidade, em
casos como o presente, não reclama o reexame de fatos ou provas. O juízo que se
impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência que o Direito
atribui aos fatos e provas que, tal como delineados no acórdão, dão suporte (ou não)
ao recebimento da inicial.

2. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é suficiente a demonstração de
indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o
processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de
possibilitar o maior resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013).

3. Como deflui da expressa dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente será
possível a pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da
inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da
via eleita.

4. Na espécie, entretanto, em momento algum o acórdão local concluiu pela existência
de provas hábeis e suficientes para o precoce trancamento da ação.

5. Com efeito, somente após a regular instrução processual é que se poderá, in
casu, concluir pela existência de: (I) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a
delimitação do respectivo montante; (II) efetiva lesão a princípios da
Administração Pública; (III) elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato
ímprobo.

6. Recurso especial provido, para que a ação tenha regular trâmite. (REsp
1192758/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 15/10/2014)

 

 

Em suma, para a configuração do ato de improbidade, imprescindível haver o
preenchimento dos seguintes requisitos: (a) conduta ilícita; (b) improbidade do ato,
configurada pela tipicidade do comportamento, ajustado a algum dos arts. 9º, 10 ou 11 da
Lei nº 8.429/92; (c) elemento volitivo, consubstanciado no dolo de cometer a ilicitude e
causar prejuízo ao erário – admitindo-se, excepcionalmente, a modalidade culposa no art.
10; (d) enriquecimento ilícito do Agente (art. 9º. da Lei 8.429/92) ou dano efetivo ao ente
estatal (art. 10 da LIA), sendo ambos dispensados de comprovação, caso a conduta seja
enquadrada no art. 11 da Lei mencionada, que exige tão somente ofensa aos princípios da
Administração Pública.
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Ante a vigência da , que modificou diversos dispositivos daLei nº 14.230/2021
Lei nº 8.429/1992, dentre eles os artigos 9º e 11, o legislador ordinário consignou
expressamente que somente a prática de  que importem enriquecimentoatos dolosos
ilícito configura improbidade administrativa (“Art. 9º Constitui ato de improbidade
administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato

, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo,doloso
de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º

: [...]”), o que se coaduna com o entendimento já adotado pelo C.desta Lei, e notadamente
Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, o  do art. 11 da Lei 8.429/1992 tambémcaput
passou a exigir o  como elemento subjetivo para tipificar o ato de improbidadedolo
administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública (“Art. 11. Constitui
ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública

 que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e dea ação ou omissão dolosa
 o que reflete também olegalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas [...]”),

entendimento já agasalhado pela Corte Superior de Justiça.

Com efeito, adiro ao entendimento de que se aplica ao Direito Administrativo
Sancionador os princípios fundamentais do Direito Penal - ante a natureza da sanção que
implica a restrição de algumas das facetas inerentes ao direito de liberdade individual -,
dentre eles o da retroatividade da lei mais benigna ao acusado, positivado no artigo 5º,
inciso XL, CF/88.

Ao estabelecer novas diretrizes para a persecução por atos de improbidade
administrativa e remarcar a aproximação do Direto Administrativo Sancionador com o
Direito Penal, a Lei nº 14.230/2021 passou a prever o seguinte:

 

Art. 1º - O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará
a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de
assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta lei.

(...)

§ 4º - Aplica-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios
constitucionais do direito administrativo sancionador.

 

Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter
sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas
nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de
legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social,
do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneo.
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Consabido que a nova Lei 14.230/2021 institui regramento mais favorável ao
agente imputado ímprobo ( ), em especial no que diz respeito ànovatio legis in mellius
exclusão da ilicitude de certas condutas, à exigência do dolo como elemento subjetivo dos
tipos de improbidade, ao abrandamento das punições, ao recrudescimento das condições
para os juízos de procedibilidade e condenatório e à alteração dos prazos prescricionais,
com previsão de novos marcos interruptivos e de prescrição intercorrente, razão por que
deve ser aplicada, ainda que de forma retroativa, às ações de improbidade administrativa
em curso, mesmo que ajuizadas antes da vigência da nova lei.

 

1.2 DO CASO EM CONCRETO

Cuida-se de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, com pedido de
concessão de tutela de natureza cautelar (indisponibilidade de bens), ajuizada pelo
Ministério Público Federal em face dos correqueridos, já qualificados nos autos, na qual
pretende a condenação pela prática de atos de improbidade administrativa tipificados nos 
artigos 9º,   e inciso I, e 11, , ambos da Lei nº 8.429/92.caput caput

Remarque-se que, em razão de os correqueridos ROBERTO LATORRACA
LIMA, PAULO ROBERTO BORTOLETTO, RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA e
INFRATÉCNICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. terem aderido ao acordo de
não persecução cível, homologado judicialmente, a presente demanda remanesce em face
do correquerido .PAULO DUARTE DE FREITAS LINS

Afirma, em suma, o  Federal que a empresa Infratécnica Engenharia eParquet
Construções Ltda., de propriedade dos correqueridos REGIS LATORRACA RIBEIRO
LIMA, ROBERTO LATORRACA LIMA e PAULO ROBERTO BORTOLETO, por meio dos
prestadores de serviços e intermediários Pedro Agnelo Bernardes de Sá e Luiz Antonio
Alves, no período de março de 2004 a setembro de 2009, realizaram regularmente o
pagamento das faturas dos cartões de crédito de titularidade do correquerido PAULO

, à época, Superintendente Regional da Caixa EconômicaDUARTE DE FREITAS LINS
Federal em Ribeirão Preto e Sorocaba, no valor médio mensal de R$ 2.000,00, concluindo
88 (oitenta e oito) operações, que totalizaram R$116.440,41 (cento e dezesseis mil,
quatrocentos e quarenta reais e quarenta e um centavos), com a finalidade de favorecer
contratos entre a referida pessoa jurídica e a Caixa Econômica Federal.

Enfatiza que as faturas dos cartões Mastercard e Visa, de titularidade de
PAULO DUARTE, foram pagas mediante débito na conta n. 2322.003.00000896-7,
mantida na agência Três Colinas e vinculada à pessoa jurídica Infratécnica.

Explicita que as faturas eram encaminhadas para pagamento por meio de
Pedro Agnelo ou por malote da CEF para a agência Três Colinas e entregues ao gerente
geral Idalécio Batista Carvalho, que posteriormente repassava a Luiz Antônio.
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Assevera o órgão ministerial que a Infratécnica Engenharia e Construções
Ltda. possui 142 (cento e quarenta e duas) operações em estudo ou contratadas, ativas ou
encerradas, muitas nas regiões em que  exerceu aPAULO DUARTE DE FREITAS LINS
função de Superintendente Regional de Negócios da Caixa Econômica Federal, nas
cidades de Ribeirão Preto e Sorocaba, as quais somam o valor de R$ 377.338.616,43
(trezentos e setenta e sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e dezesseis
reais e quarenta e três centavos).

Do compulsar dos autos, observa-se que a Caixa Econômica Federal
instaurou, por meio da Portaria nº 002/2009, de 01/10/2009, de lavra do Vice-Presidente
de Atendimento e Distribuição, Sr. Carlos Augusto Borges, o Processo Administrativo
Disciplinar nº SP.2584.2009.D.000001, para apurar eventual conduta de PAULO DUARTE

, técnico bancário, matrícula nº 014.651-9, consistente no recebimento,DE FREITAS LINS
em tese, de vantagem econômica indevida decorrente do pagamento de faturas de cartão
de crédito pela pessoa jurídica Construtora Infratécnica Engenharia e Construções Ltda.

A partir de pesquisas realizadas no sistema da CAIXA (id 24158046 - Pág.
15/17) averiguou-se que foram quitadas, ,no período de março/2004 a setembro/2009
88 (oitenta e oito) faturas vinculadas aos cartões de créditos nºs 4793.9500.0106 e
5549.3200.2633.0451 de titularidade de , bandeirasPAULO DUARTE DE FREITAS LINS
Visa e Mastercard, por meio de operação de débito na conta-corrente nº
2322.003.00000896-7, mantida na Agência Três Colinas, de titularidade da sociedade
empresária Infratécnica Engenharia e Construções Ltda., sendo que alguns pagamentos
foram realizados pelo canal , perfazendo o total de  R$ 116.440,41 (centoInternet Banking
e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e um centavos). Aludidos
pagamentos foram realizados no período em que o correquerido ocupava o cargo de
Superintendente Regional de Negócios.

A Comissão Processante constatou, ainda, que a sociedade empresária
Infratécnica Engenharia e Construções Ltda. atua no ramo de construção civil e mantém
142 (cento e quarenta e duas) operações em estudo ou contratadas com a CEF, ativas ou
encerradas, no valor de R$377.338.616,43 (trezentos e setenta e sete milhões, trezentos e
trinta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos). E, dentre os
contratos ativos, destacam-se 11 (onze) obras, no valor global de R$105.210.924,82
(cento e cinco milhões, duzentos e dez mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e
dois centavos).

O contrato social evidencia que a sociedade empresária foi constituída em
13/07/1981, com sede no município de Franca/SP, tendo por objeto social “captação,
tratamento e distribuição de água; tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
incorporação de empreendimentos imobiliários; construções de edifícios; construções de
redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras
de irrigação”, figurando no quadro social PAULO ROBERTO BORTOLETTO, REGIS
LATORRACA RIBEIRO LIMA e ROBERTO LATORRACA LIMA, na condição de
sócios-administradores (id . 24158049 - Pág. 20/21).
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Os sócios também figuram no quadro societário da sociedade empresária
Infratec Empreendimentos Imobiliários Ltda., atuante no ramo de construção civil, a qual
mantém 3 (três) contratos de crédito imobiliário em estudo com a CEF, no valor total de
R$10.654.480,50 (dez milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta
reais e cinquenta centavos).

O órgão colegiado concluiu que , noPAULO DUARTE DE FREITAS LINS
exercício da função de Superintendente de Negócios, permitiu que a Construtora
Infratécnica pagasse as suas faturas de cartões de crédito, por mais de cinco anos
consecutivos, totalizando o valor de R$116.440,41 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e
quarenta reais e quarenta e um centavos), sendo que tais faturas eram encaminhadas
fisicamente à empresa, inclusive por meio de malote da CAIXA.   Destacou-se que o
pagamento das faturas levado a efeito por pessoa jurídica que possui inequívoco interesse
em estabelecer relacionamento privilegiado com ocupantes do cargo de Superintendente
Regional de Negócios, além de caracterizar conflito de interesse, atenta contra o princípio
da moralidade e os deveres de honestidade e probidade do gestor. Enquadrou-se a
conduta do processado nos subitens 11.2.1.8 (“receber remuneração, presente, comissão,
favor de partes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições e em

”) e 11.2.1.11 (“função de favorecimento descumprir leis, regulamentos, normas e atos da
”) do MN RH 053.002 (Regulamento de Pessoal). Quanto à imputação daAdministração

responsabilidade civil, a Comissão apurou que, até aquele momento, não havia sido
identificado prejuízos à empresa pública federal.

Em , PAULO DUARTE DE FREITAS LINS requereu o22/02/2011
desligamento da instituição financeira.

Em , posterior ao pedido de desligamento, a 2ª Instância02/05/2011
Administrativa manifestou-se pela aplicação da sanção de rescisão por justa causa. A
penalidade disciplinar foi registrada no assentamento funcional do empregado,
impedindo-o de ser readmitido pela CEF e a perda do direito ao plano de saúde (Saúde
CAIXA).

Mister proceder ao exame dos elementos de informação e das provas colhidas
no âmbito do , do Processo Administrativo Disciplinar nº SP.2584.2009.D.000001

 e da Inquérito Policial nº 0515/2010-4 DPF/SOD/SP Ação Penal nº
.0007296-32.2015.4.03.6110

Insta pontuar a prova emprestada, obtida a partir de ação penal na qual versa
sobre fatos conexos aos alinhavados nesta demanda, tem plena eficácia nesta esfera
cível, porquanto, além de respeitadas todas as formalidades legais para a prática dos atos
processuais, o fato objeto da prova é idêntico tanto no processo onde a prova foi
produzida quanto no processo para o qual foi transferida. Observou-se o contraditório e a
ampla defesa, na medida em que o correquerido participou pessoal e diretamente de todos
os atos da instrução processual penal, com auxílio da defesa técnica e acesso à prova
compartilhada.
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Ouvido no âmbito do processo administrativo disciplinar, PAULO DUARTE DE
 declarou:FREITAS LINS

 

“(...) que o Luizinho frequentava a Agência Três Colinas, por ser ‘pasteiro’ de
habitação; que em meados de 2005 o depoente estava em um sítio na cidade de

 (...) que o depoente conheceu o Luizinho atravésItirapuã, de propriedade do Luizinho;
dos contatos com a Prefeitura de Franca; que Luizinho era muito amigo do Vice-Prefeito
de Franca; que o Ari Ballieiro era o Vice-Prefeito à época; que o Vice-Prefeito que
conduzia os processos de habitação e saneamento com a CAIXA; que a Prefeitura de
Franca tem dentro da sua própria estrutura uma empresa que cuida de habitação; que o
Luizinho sempre acompanhava o Vice-Prefeito, inclusive na CAIXA;     que Luizinho é

;muito amigo de Pedro; que o depoente conheceu Pedro por intermédio de Luizinho
que Luizinho e Pedro sempre estão juntos; que em relação ao final de semana no sítio,
o depoente informa que em determinado momento contou ao Pedro que estava
passando por dificuldades financeiras, principalmente com o cartão de crédito e que
o Pedro se propôs a ajudar; que o depoente ficou relutante em aceitar; que naquele
momento não foi afirmado nada; que com o passar do tempo, o depoente, em
virtude de estar muito apertado, aceitou a força do amigo; que o amigo Pedro se

; ofereceu para pagar parte da fatura do depoente que o Pedro começou a pagar a
; fatura do depoente a partir do segundo semestre de 2007 que não existe nenhum

documento que comprove a dívida do depoente com o Pedro; que a dívida atual
informada pelo Pedro é de R$14.000,00; que o Pedro é quem faz o controle da
dívida; que o valor total que Pedro pagou em faturas de cartão de crédito para o

; depoente foi em torno de R$40.000,00 que o depoente nunca imaginava que o Pedro
; que após conhecimento dos fatos,estava pagando as faturas por meio da Infratécnica

o depoente procurou Roberto da Infratécnica; que o Roberto confirmou ao depoente
que havia um acordo com o Pedro de Pagamento de despesas pessoais do Pedro

; que opela Infratécnica, em função do Pedro prestar serviços para a Infratécnica
Roberto informou que autorizou o contador da empresa a receber os documentos do
Pedro para pagamento (...) que o Pedro mora em Franca; que o Luizinho também mora
em Franca; que para receber a fatura paga pagamento, Pedro ligava para o depoente

; para lembrá-lo de encaminhar tal fatura que o depoente, geralmente, entregava a
fatura para Pedro, em mãos; que, algumas vezes, cerca de cinco vezes, o depoente
encaminhou as faturas pelo malote da CAIXA para a Ag. Três Colinas; que o

; que por dentro doenvelope do malote era encaminhado aos cuidados do Indalécio
envelope do malote tinha outro envelope; que continha a fatura e um bilhete para entregar
o envelope para o Luizinho; que o Pedro ligava para o depoente e o depoente avisava
para o Pedro que a fatura estava seguindo vaia malote e que era para pedir para o
Luizinho pegar na Agência com o Indalécio; (...) que somente foram pagas as faturas do
cartão Mastercard, com vencimento todo dia 26; que as faturas do Cartão Visa, com
vencimento dia 26, e Unicard, com vencimento dia 25, foram pagas pelo próprio

; (...) que odepoente; que a dívida do outro cartão, Visa, não era paga pelo Pedro
depoente nunca fez qualquer tipo de recomendação aos Gerentes Gerais para tratamento
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especial a qualquer um de seus amigos; que tem conhecimento que cabe ao Comitê de
Crédito da SR opinar e decidir nos lites de sua competência e alçada sobre as concessões
de crédito, realizações de negócios, renegociações e aquisições no Programa de
Arrendamento Residencial; que tem conhecimento que os membros do Comitê são
designados pela Superintendência Regional, que é o Presidente do Comitê; que tem
conhecimento que o Superintendente Regional, no papel de Presidente, nas
decisões do Comitê, em caso de empate, cabe o voto de qualidade, além do voto

;   que tem conhecimento que a alçada do Comitê pode chegar a R$50.000,00ordinário
para financiamento à produção de empreendimentos; que em relação ao volume de
operações da Infratécnica com a CEF, em torno de R$300.000.000,00, entre as
operações em estudo e as contratadas, registradas no SIAPF, em relação ao conflito
de interesses, o depoente afirma que não participava das reuniões e decisões do
comitê, apenas assinava a ata, no papel de Presidente, respeitando a decisão

; que devido a isso, não entende que houve conflito de interesses;tomada pelo comitê
que várias operações da SR foram encaminhadas para decisões da Matriz, em virtude de
superar a alçada da SR; que o depoente afirma que nunca houve operação em que era
necessário o voto de desempate; que o Gerente Geral da Agência Três Colinas, Indalécio,
nunca participou do comitê; que tem conhecimento de que quando o Superintendente
toma um posicionamento, de alguma forma influencia os subordinados, que, por

; que oisso, entendeu que seria melhor não participar de forma ativa do comitê
depoente quer registrar que em nenhum momento houve qualquer dolo ou prejuízo
financeiro e institucional para a CAIXA, em consequência de suas decisões, em especial
aquelas que porventura envolveram operações com a Infratécnica.”

 

Pedro Agnelo Bernardes de Sá, ao ser inquirido pelo órgão colegiado, no
âmbito do processo administrativo disciplinar, afirmou:

 

“(...) ; que é amigo do Sr. Paulo Duarte de Freitas Lins que Paulinho, há
tempos atrás, em um sítio, no ano de 2007, clamou que estava apertado; que na
época o depoente ofereceu-se para ajudá-lo, mas o Paulinho não quis; que o
depoente continuou oferecendo ajuda e, após insistência, o Paulinho aceitou a

; ajuda que o depoente pegava as faturas do cartão de crédito do Paulinho, fazia um
vale financeiro da empresa Infratécnica e deixava a fatura com o financeiro da
empresa para que fosse paga; que todas as faturas foram quitadas dessa forma,
sempre pela Infratécnica; que era a empresa que o depoente possuía o maior fluxo
de recebimentos; que foram pagas 21 faturas do Paulinho; que o depoente ajudou o
Paulinho em 2007, emprestando um dinheiro; que o depoente não se lembra quanto
foi; que o depoente afirma que começou a pagar as faturas do Paulinho em janeiro
de 2008; que o total do empréstimo foi próximo de R$40.000,00; que de 2008 até
hoje, o Paulinho já fez acertos com o depoente; que ainda tem um pouquinho de

; que o boleto da fatura era entregue ao Márcio, que é odívidas, próximo de R$15.000,00
contador da empresa Infratécnica.”
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Ouvido também no bojo do processo administrativo disciplinar, ROBERTO
 aduziu:LATORRACA LIMA

 

“(...) que a empresa Infratécnica não paga as contas do Sr. Paulo Duarte
; de Freitas Lins que o Pedro está instalado no setor de projetos e empreendimentos

; que a Infratécnica paga ao Pedroda empresa; que o Pedro trabalha como freelance
por serviço prestado; que o depoente foi surpreendido porque o Pedro estava
pagando fatura do cartão de crédito do Paulo e que o pagamento era efetivado
através da conta da Infratécnica; que o depoente não sabia que a Infratécnica estava
pagando cartão de crédito do Paulo; que não é o depoente que trata do financeiro da

; que o financeiro e a contabilidade da empresa são feitas pelo Sr. Márcio, que éempresa
empregado e contador da empresa; que o depoente constatou pelo Sr. Márcio que as
faturas de cartão de crédito do Paulo Duarte de Freitas Lins chegavam até a
empresa Infratécnica pelo Sr. Pedro Agnelo; que em relação ao cheque emitido pela
empresa Infratécnica, utilizado em parte, para pagamento da fatura do Sr. Paulo
Duarte de Freitas Lins, que não houve autorização específica para o pagamento da

; que, na realidade, a fatura do Paulo Duarte de Freitas Lins estava junto com osfatura
pagamentos do Pedro.”

 

Indalécio Batista Carvalho, Gerente Geral da Agência Três Colinas, declarou
perante a Comissão Processante:

 

  “que não sabe precisar quantas vezes recebeu envelopes enviados pelo
então Superintende Paulo Duarte de Freitas Lins, através do malote da CAIXA; que
estima que foi mais ou menos umas 15 ou 20 vezes; que isso vem acontecendo há

 que o envelope que o Paulo Duarte encaminhava para a Agência aos cuidadosdois anos;
do depoente era envelope da CAIXA contendo outro envelope dentro; que no envelope
de dentro tinha um bilhete grampeado, com os dizeres: ‘Indalécio, favor entregar ao

; que o Sr. Luizinho tem o nome completo de Luiz Antônio Alves;Luizinho da Infratécnica’
que o relacionamento do Luizinho com a Infratécnica é de prestação de serviços na

; montagem de pastas de processos de habitação que o envelope era entregue ao
‘pasteiro’ Luizinho; que às vezes Luizinho ia buscar; que outras vezes o depoente
ligava para o Luizinho; que outras vezes o ‘boy’ da Infratécnica aparecia na Agência

 (...) que oe o depoente entregava para o ‘boy’ para entregar para o Luizinho
relacionamento de Luizinho com a Infratécnica é de prestação de serviços na montagem
de pastas de processos de habitação; que o Luizinho também prospecta áreas para a
construção de empreendimentos pela Infratécnica, verificando se a área comporta o
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empreendimento em questão; que o Luizinho também prospecta mutuários, após a
Infratécnica ter o projeto aprovado; que em relação ao cadastramento da empresa Portal
da Casa Própria na condição de Correspondente Imobiliário da CAIXA, o depoente tem
conhecimento que os sócios são Pedro Agnelo, Marcelo, que é filho do Roberto da
Infratécnica, e o Luizinho, sendo que o Luizinho não faz parte do contrato social, pois é
aposentado por invalidez; que o depoente é amigo do Luizinho, que inclusive já frequentou
a casa do Luizinho.”

 

Perante a Autoridade Policial, no bojo do Inquérito Policial nº 0515/2010-4
DPF/SOD/SP,  afirmou que conhece a empresaPAULO DUARTE DE FREITAS
Infratécnica Engenharia e Construções Ltda., cujo representante que atuava junto à CEF
era o Sr. ROBERTO LATORRACA. Asseverou que o representante da empresa era
atendido pela equipe técnica subordinada ao correquerido. Delineou que é titular dos
cartões de crédito bandeiras Visa e Mastercard e não se recorda do valor médio mensal
das faturas nos anos de 2007 a 2009. Articulou que parte da fatura era paga com

. recursos próprios e outra parcela com recursos de um amigo Expendeu que a
empresa Infratécnica tem diversos contratos com a CEF, contudo não sabe declinar

 Salientou que a empresa atuava na construçãoos períodos, modalidades ou valores.
de casas populares através do programa Imóvel na Planta e Arrendamento Residencial,
com recursos do FGTS, e, assim, quando havia um novo projeto era apresentado à
Superintendência Regional da CEF, a fim de que a equipe técnica o avaliasse e, caso
fosse aprovado, as agências estariam autorizadas a comercializar o financiamento dos
imóveis aos clientes. Vaticinou que, no ano de 2004, ao comentar com seu amigo
Pedro Agnelo Bernardes de Sá que estava passando por dificuldades financeiras, foi
por ele proposto que lhe auxiliaria mediante o pagamento das faturas de cartão de
crédito, sendo que tal valor seria ressarcido quando restabelecesse a condição

. financeira Consignou que não foi pactuado nenhum tipo de contrato ou estipulado
o montante deste empréstimo; que entregava suas faturas mensais de cartão de
crédito ao Sr. Pedro e ele, por sua vez, efetuava os pagamentos, em média, no valor

. de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês Afiançou que efetuou pagamento ao Sr.
. Pedro em espécie e datas e montantes nos quais não se recorda Frisou que ainda

. Explanou que conhece odeve o Sr. Pedro cerca de R$14.000,00 (quatorze mil reais)
Sr. Luís Antônio Alves, pois é seu amigo e foi a pessoa quem lhe apresentou Pedro
Agnelo. Destacou que tanto Luís quanto Pedro Agnelo prestam serviço à empresa
Infratécnica Engenharia; que conhece Roberto Latorraca Lima, um dos sócios da
Infratécnica, em razão do seu relacionamento com a CEF; que conhece Idalécio

. Batista Alves, gerente geral da Agência Três Colinas, no município de Franca/SP
Repisou que, na realidade, foi no início de 2004 que comentou com Pedro sobre sua
dificuldade financeira, não em meados de 2005, como por ele afirmado no

. Discorreu desconhecer o motivo pelo qual Pedro afirmouprocedimento administrativo
que a conversa entre ele e o correquerido teria se dado no ano de 2007.

No âmbito da investigação criminal, PAULO ROBERTO BORTOLETO
declarou que é representante legal da pessoa jurídica Infratécnica, constituída em julho de
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1981, figurando como sócio-diretor. Descreveu que conheceu PAULO DUARTE DE
FREITAS à época em que ocupava o cargo de Superintendente da Caixa Econômica
Federal em Ribeirão Preto/SP, mantendo com ele relação estritamente profissional. Narrou
que conhece Pedro Agnelo Bernardes de Sá, vez que prestava serviços para a empresa
Infratécnica. Sublinhou que nunca autorizou os pagamentos, tampouco tinha
conhecimento de que eram realizados.

Em sede policial,  expôs que é representanteROBERTO LABORRACA LIMA
legal da empresa Infratécnica, figurando como sócio-diretor e responsável técnico.
Delineou que conhece Pedro Agnelo Bernardes de Sá, uma vez que prestava serviços
para a empresa Infratécnica. Sublinhou que somente foram feitos pagamentos ao arquiteto
Pedro em virtude dos serviços prestados à empresa, não tendo conhecimento da
destinação dos valores a ele pagos. Disse que somente no ano de 2009 teve ciência de
que foram efetuados pagamentos para custear despesas do correquerido PAULO.

No curso da persecução penal investigatória, PEDRO AGNELO BERNARDES
 DE SÁ testificou que prestou serviço à empresa Infratécnica Engenharia Construção

Ltda., na condição de profissional liberal autônomo, durante 12 (doze) ou 15 (quinze)
.anos, tendo desenvolvido projetos e recebido pagamento pelos serviços prestados

Expendeu que a empresa, que atua no ramo de construção civil, loteamento e
saneamento em todo o Estado de São Paulo, mantém contratos de execução de obras
com a Caixa Econômica Federal. Elucidou que os projetos executivos são submetidos
previamente ao Setor de Engenharia da CEF, cujos integrantes, engenheiros concursados
e terceirizados, utilizam a metodologia de avaliação SINAP para constituir os valores das
obras. l. Asseverou que conhece PAULO DUARTE FREITAS LINS, seu amigo pessoa
Acrescentou que, em virtude de dificuldade financeira enfrentada por PAULO,

. emprestou-lhe certa soma em dinheiro, cujo empréstimo já foi por ele quitado
Afiançou que fazia retiradas da empresa para pagar contas pessoais do

. Disse quecorrequerido PAULO em razão do empréstimo que havia lhe ofertado
conhece o Sr. Luís Antônio Alves e ele prestava serviços para a empresa Infratécnica.
Ratificou os esclarecimentos prestados no âmbito do processo administrativo disciplinar,
esclarecendo, contudo, que nunca ofereceu ou deu dinheiro para PAULO adotar qualquer
conduta indevida ou contrária à lei. Complementou que o dinheiro que repassou ao
correquerido PAULO e os pagamentos das faturas de cartão de crédito deram-se a

.título de empréstimo, o qual já foi ressarcido

REGIS LATORRACA RIBEIRO, ao ser ouvido pela Autoridade Policial,
declarou que é sócio-diretor da sociedade empresária Infratécnica Engenharia e
Construções Ltda., bem como figura como sócio-administrador da sociedade empresária
Infratec Empreendimentos, atuando no ramo de construção civil, execução de obras de
conjuntos habitacionais, empreendimentos imobiliários e saneamentos básico. Descreveu
que referida empresa participa de projetos de incorporação e execução de obra civil para
fins residenciais e comerciais, por meio de financiamento obtido junto à CEF. Enfatizou
que conhece PAULO DUARTE DE FREITAS LINS, mantendo com ele relação de natureza
estritamente profissional. Disse que não tinha conhecimento dos fatos objeto da
investigação criminal. Sublinhou que conhece o Sr. Pedro Agnelo Bernardes de Sá,
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mantendo com ele vínculo profissional e nunca o solicitou para realizar nada. Acrescentou
que conhece o Sr. Luís Antônio Alves, uma vez que presta serviço terceirizado à empresa
Infratécnica.

No âmbito do inquérito policial,  discorreu que foiLUIS ANTONIO ALVES
contratado para prestar serviço à pessoa jurídica Infratécnica Engenharia e Construções
Ltda., tendo laborado para referida empresa durante onze anos, no intervalo de 1995 a
2006. Aduziu que, atualmente, presta serviço à referida empresa, contudo, na qualidade
de autônomo, exercendo a função de corretor em empresa correspondente autorizada da
CEF (Portal da Casa Própria Empreendimentos Imobiliários Ltda.). Testificou que cuidava
da parte de documentação, elaboração e andamento dos contratos de financiamento e de
compra e venda junto à CEF. Disse desconhecer o termo “pasteiro”, no entanto, trabalha
como corretor autônomo em mercado de construção civil e junto à CEF; Destacou que é
remunerado para exercer a atividade, cuja taxa de comissionamento acordada varia de
0,4% a 1,0%. Noticiou que, atualmente, a área geográfica de abrangência dos seus
negócios é a cidade de Franca/SP, contudo, estabeleceu um escritório na cidade de
Araras/SP, há aproximadamente dois anos. Afirmou que nunca foi sócio da pessoa jurídica
Infratécnica Engenharia e Construções Ltda. Minudenciou que conhece PAULO DUARTE
DE FREITAS LINS, o qual foi Superintendente da Caixa Econômica Federal na região de
Ribeirão Preto/SP, mantendo com ele relação estritamente profissional. Aludiu que o
departamento comandado por PAULO era responsável pela análise dos financiamentos
imobiliários, não tendo o depoente intermediado contratos de empréstimo para construção
civil no período em que PAULO ocupou o cargo de Superintendente da Caixa Econômica
Federal. Pronunciou que conhece PAULO ROBERTO BORTOLLETO, REGIS
LATORRACA RIBEIRO LIMA e ROBERTO LATORRACA LIMA, os quais figuram como
sócios da sociedade empresária Infratécnica Engenharia e Construções Ltda. Enunciou
que foi contratado pela empresa Infratécnica para desempenhar funções de escriturário,
cabendo-lhe tomar conta das vendas realizadas no programa associativo. Historiou que
conhece o Sr. Pedro Agnelo Bernardes de Sá e o Sr. Marcelo Bagueira Leal, os quais são
arquitetos e atualmente sócios do depoente na sociedade empresária Portal da Casa
Própria Empreendimentos Imobiliários Ltda. Complementou que conhece o Sr. Indalécio
Batista Carvalho, gerente geral da Agência Três Colinas da Caixa Econômica Federal na
cidade de Franca/SP, mantendo com ele relação estritamente comercial. Vaticinou que
desconhece os pagamentos continuados efetuados durante esse período pela pessoa
jurídica Infratécnica Engenharia e Construções Ltda., tendo como beneficiário PAULO
DUARTE. Reafirmou que, como estava aposentado por tempo de contribuição, laborou
junto ao empregador Infratécnica sem registro em CTPS.

No bojo da ação penal nº 0007296-32.2015.403.6110,  PEDRO AGNELO
 BERNARDES DE SÁ admitiu que havia faltado com a verdade em todos os seus

depoimentos anteriores, a pedido dos representantes da empresa Infratécnica, com
o intuito de criar uma justificativa para a realização dos pagamentos feitos pela

. empresa ao agente público PAULO DUARTE Pontuou que nunca pagou faturas de
. cartão de crédito e não fez empréstimo a PAULO DURATE Detalhou que foi

chamado em uma determinada época, pois teria de fazer uma acareação no
. processo administrativo instaurado pela Caixa Econômica Federal Diante disso,

Num. 242840245 - Pág. 34Assinado eletronicamente por: SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO - 14/02/2022 21:47:17
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021421471769800000236062391
Número do documento: 22021421471769800000236062391



deslocou-se ao escritório para chamar outra pessoa para ser testemunha, no
entanto, ela estava adoentada e tinha sofrido um infarto, motivo pelo qual acabou

. indo no lugar dessa pessoa Acentuou que chamou o pessoal da empresa
Infratécnica e indagou o que estava acontecendo, tendo sido informado que haveria

. uma acareação com o Sr. PAULO DUARTE Asseverou que, diante disso, perguntou
como deveria proceder, tendo sido orientado a comparecer em uma reunião a ser

. realizada na empresa lnfratécnica Acrescentou que, na citada reunião, estavam
presentes ROBERTO e o contador, Sr. Márcio, tendo sido combinada a versão que

. se daria aos fatos à Caixa Econômica Federal Recordou-se que não tinha
conhecimento do assunto envolvendo PAULO, tendo Roberto e Márcio dito o

 seguinte: “Vamos ajudar o Paulo?” e “Você fala que você fez um empréstimo”.
Sublinhou que concordou em apresentar essa falsa versão dos fatos; contudo, ao

. ser incriminado na ação penal, arrependeu-se de ter contribuído para tal situação
Repisou que nunca ocorreram descontos em seus pagamentos devidos pela
INFRATÉCNICA, decorrentes do suposto empréstimo a PAULO DUARTE, uma vez

.que tais empréstimos nunca existiram

No curso da presente ação civil pública, ao ser colhido o depoimento pessoal
do correquerido , apresentou a seguinte versão dosPAULO DUARTE DE FREITAS LINS
fatos:

 

“que ingressou na CEF em 1980, extinto Banco Nacional de Habitação,
incorporado pela referida empresa pública federal; que trabalhou na CEF até o ano de
2011; ; que ocupou o cargo de Superintende de 2003 a 2009 que, no âmbito da
sindicância disciplinar, o Comitê opinou por aplicar penalidade, mas a CEF acolheu

; o pedido do depoente de aposentadoria, então, não foi demitido pela CEF que
; conhecia a empresa Infratécnica, em razão das operações de crédito que, no papel

; de Superintendente, mantinha contato com a pessoa jurídica que o depoente
mantinha mais contato com o Sr. Roberto, pois ele frequentava com maior
habitualidade a CEF, nas reuniões técnicas, visitas sociais e inauguração de

; que a aprovação das operações de crédito de empreendimentoempreendimentos
envolve quatro áreas (operacional, jurídica, risco de negócio e engenharia); que a proposta
é submetida ao Comitê de Crédito Regional; que, na função de Superintende, presidia o

; Comitê que, durante a sua gestão, delegava o ato para o Gerente Regional,
; evitando-se interferências de sua parte que o Comitê tinha 7 (sete) componentes;

que os gerentes regionais faziam entre eles um rodízio de 6 em 6 meses; que todas
;as operações que envolvem construtora devem passar pelo mesmo procedimento

que há outras empresas maiores que a Infratécnica que mantinham negócios com a CEF; 
que Pedro Agnelo Bernardes de Sá é seu amigo e o conheceu nas reuniões

; que elerealizadas com a Infratécnica, pois ele prestava serviço para esta empresa
fazia pesquisa de área e desenvolvia projetos; que acerca do pagamento dos cartões
de crédito, o depoente pediu ao Sr. Pedro uma ajuda financeira; que não houve
acerto entre eles; que os pagamentos do cartão de crédito eram realizados pela
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empresa Infratécnica; que foi uma coisa informal que acertou com Pedro, espécie de
; empréstimo que o depoente chegou a reembolsar Pedro dos valores pagos, mas

; não se recorda do montante que nunca estabeleceu contato com a empresa para
efetuar os pagamentos das faturas do cartão de crédito, tendo ciência do ocorrido
somente quando foi chamado pelo gestor da CEF, em Campinas/SP, acerca de
denúncia anônima na qual dizia que os pagamentos das faturas foram feitos pela

; ; que foi condenado noempresa que Pedro simplesmente devolvia as faturas pagas
âmbito da ação penal; que, quando ocupou o cargo de Superintende, acredita que

; recebia remuneração de cerca de R$9.000,00 ou R$10.000,00 por mês que, em 2004,
; que é casado e tem três filhos;recebia bruto em torno de R$9.000,00 a R$11.000,00

que seus filhos tem 40, 36 e 30 anos de idade; que, entre 2004 e 2009, passou por
; difícil situação financeira que acerca do pagamento das faturas de cartão de

; crédito, teve uma conversa informal com Pedro, que se propôs a prestar ajuda que
o depoente não sabia da condição financeira de Pedro, tendo aceitado a sua ajuda,

; por meio de empréstimo, com provável pagamento de juros que o depoente
entregava as faturas do cartão de crédito ao Pedro, que as pagava e devolvia ao

; ; depoente que não houve um acordo certo do número de faturas que o depoente ia
; que, em razãopassando as faturas para o Sr. Pedro e a situação foi desenrolando

dos empréstimos pessoais, não favoreceu Pedro ou a empresa que ele representava; que
o Superintendente não tem autonomia para tomar decisão que beneficie a empresa; que,

; no processo administrativo, a CEF não verificou prejuízo econômico que foram
auditados 22 (vinte e dois) processos da empresa, não tendo sido detectadas

; irregularidades que é normal relacionamento estreito entre o Superintendente da
”.CEF e as empresas construtoras em eventos sociais

 

Ouvidos na presente demanda , REGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA
 e , minudenciaram oROBERTO LATORRACA LIMA PAULO ROBERTO BORTOLETTO

seguinte:

 

REGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA

“que é sócio-administrador da sociedade empresária Infratécnica e
; que se trata de empresa quecompõe o quadro social há mais de 40 (quarenta) anos

atua no ramo de construção civil; que, acerca da fase preparatória para pactuar eventual
contrato de financiamento com a CEF, o depoente dava entrada na documentação na
agência local, a qual, por sua vez, encaminhava à Superintendência, Escritório Regional
de Ribeirão Preto; que, apesar do tempo passado, teve de um a dois contatos com

; que o depoentePaulo de Freitas em razão de visitas que ele fez na empresa
trabalhava na Unicamp também, se aposentou em 1996, e, depois, passou a frequentar,
na medida do possível, a empresa na cidade de Franca; que reside até hoje em
Campinas; que, de fato, ocorreram os pagamentos das faturas de cartão de crédito,

; como colaboração ou doação ao correquerido que não sabe dizer quem
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; intermediou o acordo com o correquerido Paulo que não tem conhecimento se
; que, diante da situação econômica do Sr. Paulo,Paulo ressarciu os valores à empresa

tinha necessidade de colaboração por parte da empresa; que a empresa era muito
pequena, familiar, e foi crescendo; que, entre 2004 e 2009, a empresa estava crescendo; 
que não se recorda do número de faturas de cartão de crédito pagas pela empresa,

 ; que não sabe dizer quem pegava astendo sido uma surpresa a quantidade noticiada
faturas do cartão de crédito de Paulo; que Pedro Agnelo Bernardes de Sá prestava

 serviço de prospecção de investimento à empresa; que Pedro Agnelo Bernardes de
Sá também era responsável por intermediar o contato com a CEF; que não sabe

; dizer acerca de relação de Pedro Agnelo Bernardes de Sá com Paulo Duarte que o
relacionamento com a CEF e suas Superintendências sempre foi normal, não tendo
ocorrido maior agilidade na aprovação de negócios, haja vista que eram submetidos

; que os procedimentos mantiveram os trâmitesa diversos setores e Comitês internos
normais dentro da CEF; que não participou de eventual negociação entre Pedro
Agnelo Bernardes de Sá  e Paulo Duarte, não tendo conhecimento dos detalhes do

; processo que, de fato, houve uma doação do valor ao correquerido Pedro Duarte,
.”mas desconhecia essa sistemática de pagamentos

 

 ROBERTO LATORRACA LIMA

“que figura no quadro societário da empresa há 42 (quarenta e dois)
anos; que é sócio fundador da empresa Infratécnica, atuando nos setores de

; que era   responsável pelo departamento deengenharia civil e projetos de obras
engenharia; que trabalhavam com a CEF, CDHU e SABESP, além de obras particulares e
construção de conjuntos habitacionais; que a empesa tinha boa condição financeira; que
reconhece a culpa e o erro da empresa; que nunca deveriam ter feitos essas

; doações ao correquerido Paulo Duarte que conheceu Paulo Duarte antes de ele ser
; Superintendente que partiu de terceiros a sugestão de pagar as faturas do cartão de

; crédito de titularidade de Paulo Duarte que foi passada à empresa algumas
dificuldades financeiras que Paulo Duarte enfrentava à época; que era para ser algo
momentâneo, mas não sabe dizer o porquê chegou nessa quantidade de parcelas de

; que Pedro Agnelo Bernardes de Sá começou exercendo a função de pesquisadorfaturas
de área para a empresa realizar compras, depois passou a elaborar alguns projetos; que
Pedro Agnelo Bernardes de Sá não era funcionário da empresa; que Pedro Agnelo

; que os negócios eram feitos diretamente comBernardes de Sá conhecia Paulo Duarte
a CEF, sem intermediários; que Paulo Duarte nunca conversou com o depoente sobre
os pagamentos e tampouco pediu empréstimo; que esses pagamentos se deram na

; ; forma de doação que a empresa não limitou o valor da doação que não sabe dizer
como operacionalizavam os pagamentos das faturas do cartão de crédito de

; que não se recorda de ter conhecimento do volume detitularidade de Paulo Duarte
valor pago pela empresa a esse título; que a empresa não teve facilidade nos contratos
com a CEF em razão dos pagamentos, pois os negócios submetem-se a diversos

;  setores técnicos da instituição que  não sabe dizer o porquê encerrou o pagamento
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dessas faturas; que não era normal na empresa fazer doações a agentes públicos e
 que acerca da narrativa de quediretores ou superintendentes de bancos públicos;

Pedro Agnelo Bernardes de Sá teria feito empréstimo a Paulo Duarte, não tem
conhecimento; que não houve tramoia para beneficiar a empresa e prejudicar a CEF;
que até ficou comprovada a ausência de prejuízo à CEF; que não houve benefício
financeiro para a empresa; que antes, durante e após os pagamentos, a empresa
sempre adotou os mesmos procedimentos, não tendo havido aceleração dos

; que nesse período não houve crescimento extraordinário da empresa; negócios que a
empresa sempre cumpriu com suas obrigações, tendo entregue todas as obras
contratadas; que não sabe precisar o número de contratos firmados com a CEF,

; que os contratos eram auditados pelos comitês da CEF; sabe que foram muitos que a
 atitude da empresa de pagar as faturas de Paulo Duarte foi um erro; que, hoje, tendo

conhecimento das consequências, não teria adotado a mesma atitude; que hoje a
.”empresa estabeleceu um programa de  e tem o selo azul da CEFcompliance

 

 PAULO ROBERTO BORTOLETTO

“que figura no quadro societário desde 1981; que exerce a função de gestor
da empresa e atua mais no setor de engenharia; que é Engenheiro Civil; que, entre 2004

; que, dependendoe 2009, manteve contato com a CEF para firmar negócios jurídicos
da obra contratada, o procedimento inicia-se com o gerente da agência e depois é
encaminhado o projeto à Superintendência; que a empresa tem sede em Franca e não
conta com filiais; que, nesse período, a empresa já estava ambientada com a construção
civil e não passava por crise financeira; que conheceu Paulo Duarte como

; que Pedro Agnelo Bernardes de Sá tem uma empresa deSuperintende da agência
venda de casas populares; que ele prestava serviço de comercialização de vendas de
casa; que nunca tiveram despachante para intermediar negócio com a CEF; que Pedro
Agnelo Bernardes de Sá nunca intermediou contratação com a CEF; que acerca do
pagamento das faturas de cartão de crédito de titularidade do correquerido Paulo
Duarte, sabe que pagava mês a mês as faturas, perfazendo o total de mais de

; R$116.000,00 que Pedro Agnelo Bernardes de Sá pediu para auxiliar
financeiramente Paulo Duarte; que não sabe dizer acerca da condição financeira de

; Pedro Agnelo Bernardes de Sá que nunca se falou sobre período de pagamento das
; faturas que o depoente não sabia que prolongou tanto tempo o pagamento das

faturas; que não causou estranheza tal pedido porque acharam que seria um
; período curto enquanto Paulo Duarte passava por dificuldade financeira que os

; pagamentos a Paulo Duarte se deram a título de doação que sabe que chegavam à
empresa os boletos e as faturas de cartão de crédito, cabendo ao setor financeiro

; efetuar os pagamentos que os comprovantes de pagamento ficavam,
;  provavelmente, na empresa que não sabe dizer acerca de pedido de Pedro Agnelo

;Bernardes de Sá para orientá-lo a prestar depoimento em sindicância administrativa
; que não sabe nada sobre a construção de tese de empréstimo que, em razão da

ajuda concedida pela empresa a Paulo Duarte, a empresa não teve nenhum
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benefício, pois dentro da CEF há vários procedimentos e competências
; que, após 2009, a empresa(departamentos jurídico e técnico) para aprovar contratos

manteve contratos com a CEF, não sabendo dizer se ela cresceu ou não; que as
operações de contrato não dependiam exclusivamente de Pedro Paulo, vez que se

; submetem à aprovação do Comitê e de outros departamentos internos que houve
um erro da empresa em permitir que tal situação acontecesse; que, hoje, não

. ”permitiria mais tal doação de valores

 

A testemunha  manteve a versão dosPEDRO AGNELO BERNARDES DE SÁ
fatos elucidados no âmbito da ação penal e acrescentou o seguinte:

 

“que exerce as profissões de arquiteto e corretor e tem uma empesa de
correspondência imobiliária; que, em relação à empresa Infratécnica, mantinha
contrato de captação de mutuários para adquirir unidades do sistema de habitação,

; que mantinha contato com o Sr. Roberto; desde o ano de 2005 que conheceu o
correquerido Paulo Duarte Lins há tempo, em eventos da CEF, bem como quando
ele também recebeu o título de cidadão francano e quando esteve na CEF

; que a função da testemunha era exercer aacompanhando a empresa Infratécnica
captação diária e trabalho com mutuários, por isso ia eventualmente na CEF de Ribeirão
Preto; que teve com Paulo Duarte Lins relação profissional de trabalho; que já passou na
porta da casa dele quando esteve em Campinas; que Paulo Duarte Lins nunca esteve na
casa da testemunha; que, em meados de 2009, foi procurado por seu sócio, Sr.  Luiz
Antônio Alves, o qual atualmente está acometido de Mal de Alzheimer, dizendo que

; precisavam ajudar o Sr. Paulo Duarte Lins que a empresa Infratécnica montou uma
história a ser contada perante a CEF; que a testemunha foi à cidade de Campinas e
prestou depoimento no processo administrativo disciplinar, tendo sido ouvido por

; uma equipe que passou algum tempo e recebeu uma intimação para realizar
acareação; que procurou o advogado e foi ler o processo; que, na história contada à
comissão em Campinas, disse que tinha emprestado a Paulo dinheiro no período de

; ; 2007 a 2009 que, no entanto, na ação constava empréstimo de 2004 a 2009 que, na
; verdade, nunca emprestou dinheiro para Paulo Lins que Paulo Lins nunca

; depositou nenhum valor a título de pagamento de empréstimo que a Infratécnica
; criou a história para aliviar a situação de Paulo junto à CEF que não sabe dizer o

; motivo pelo qual Paulo teria recebido tais valores que conhece pouco da CEF, mas,
nesse período de trabalho com a CEF, acredita que o Superintendente não tem
condição de sozinho facilitar os contratos de clientes; que a CEF exige que a
empresa seja capaz de empreender, sendo que os projetos são enviados aos

; que, quando o processo chega na fasesetores jurídico, técnico e financeiro da CEF
final, ele já está aprovado e passa por mera formalização; que  não sabe dizer se Pedro
Lins fez isso com outras empresas; que a Infratécnica teria doado certa quantia de
dinheiro ao correquerido Paulo Lins, não sabendo, contudo, de nenhum benefício

; que a empresa tenha obtido em prejuízo à CEF que acredita que a Infratécnica
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; que, na verdade, em muitas obras, a Infratécnica teve prejuízo; nunca teve benefício
que a vantagem que Paulo Lins recebeu da Infratécnica não causou benefício à

; que nunca escutou de noticiário que tal fato tenha trazidoempresa nem prejuízo à CEF
prejuízo à CEF; que o Sr. Roberto e mais dois funcionários que procuraram o sócio

; que seu sócio que frequentava mais a empresa Infratécnica; da testemunha que
somente teve conhecimento dos fatos quando foi chamado a depor, sendo que, à

; época, seu sócio tinha sofrido um infarto que foi um bobo em aceitar fazer tal
narrativa em seu depoimento.”

As testemunhas arroladas pela defesa do correquerido PAULO DUARTE DE
FREITAS LINS expuseram, em juízo, o seguinte:

 

Sidney Aparecido Petek

 

“que o Superintende da CEF atende as diretrizes do Comitê; que, primeiro,
passa por uma avaliação técnica e depois é submetido à aprovação ou rejeição do Comitê;
que, entre 2004 e 2009, a testemunha era funcionário da CEF; que trabalhou na CEF de
1982 a 2017; que, entre 2004 e 2009, não houve notícia de que o Superintendente Paulo
Lins tenha beneficiado empresa ou causado prejuízo à CEF; que a Superintendência da
CEF de Ribeirão Preto sempre apresentou resultado positivo para a matriz; que o Comitê
é bastante técnico e altera sua composição de tempo em tempo; que conhece de nome a
empresa Infratécnica; que ninguém da empresa Infratécnica solicitou coisa ilícita à
Superintendente da CEF ou a outro funcionário;   que não há nada que desabone a
imagem, a honra e o nome do Sr. Paulo Lins; que conhece o Sr, Paulo Lins da CEF e
sempre por onde passou apresentou bons resultados; que somente tinha relação
profissional com o Sr. Paulo Lins, pois trabalhavam na mesma unidade; que não sabe da
vida pessoal dele, nem de ter ventilado sobre a sua situação financeira; que não tem
conhecimento de que ele recebeu propina através de pagamento de faturas de cartão de
crédito.”

 

Celso Javorski

 

“que de 2004 a 2009 não houve notícia interna da CEF ou externa, via mídia,
de favorecimento da empresa Infratécnica e prejuízo à CEF; que lançado o projeto para
ser aprovado, obedeciam-se os requisitos do edital para construção de obra; que inexistiu
favorecimento por parte de gerente ou Superintendente da CEF; que o comitê técnico é o
órgão responsável por analisar o projeto; que a Superintendência não tem condição de
exigir que determinado processo seja acelerado ou favorecido; que de 2004 a 2009 não
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chegou ao conhecimento da testemunha de que o Sr. Paulo Lins tenha recebido vantagem
para beneficiar a empresa Infratécnica; que a testemunha mantinha relação profissional
com o Sr. Paulo Duarte e não sabia que ele passava por situação de dificuldade
financeira; que não tem conhecimento de que ele teria recebido propina ou vantagem
indevida mediante pagamento de faturas de cartão de crédito, utilizando a estrutura da
própria CEF.”

 

Luiz Marcelo de Salles Roselino

 

“que nos últimos 20 (vinte) anos atuou na Cohab de Ribeirão Preto, tendo
exercido o cargo de Presidente; que a CEF era a principal financiadora da Cohab; que se
recorda da época que o Sr. Paulo Lins foi Superintendente da CEF; que, nesse período,
não teve notícia de qualquer fato que desabone a sua imagem ou honra; que não tinha
amizade com o Sr. Paulo Lins; que a testemunha encontrava com o Sr. Paulo Lins quando
tinha necessidade de ir à CEF para tratar de algum assuntou ou contrato da Cohab; que
não se resolve nada na CEF com uma única pessoa, pois tudo se submete ao comitê; que
o Superintendente tem a função de enviar as coisas para o setor onde poderia adotar
alguma solução; que não tem conhecimento de que o Sr. Paulo Lins tenha recebido
vantagem indevida, propina de empresa, mediante pagamento de faturas de cartão de
crédito.”

 

A versão apresentada pelo correquerido PAULO DUARTE DE FREITAS LINS
no sentido de que não obteve nenhuma vantagem econômica indevida da pessoa-  

jurídica Infratécnica em razão do exercício do cargo de Superintendente Regional de
Negócios nas Superintendências Regionais da CAIXA em Ribeirão Preto e Sorocaba, no
período de 2004 a 2009, bem como, em virtude de grave crise financeira que assolava a
sua família, aceitou, com relutância, o empréstimo ofertado por seu amigo Pedro Agnelo
Bernardes de Sá, consistente no pagamento de faturas de cartão de crédito de sua
titularidade, desconhecendo que o mutuante, na qualidade de prestador de serviços
técnicos à Infratécnica, repassava a esta empresa as preditas faturas em abatimento dos
valores que lhe eram devidos em razão do serviço efetivamente prestado - mostrou-se
deveras inverossímil e contraditória com a farta prova documental e testemunhal
produzida neste processado. Vejamos.

Como visto, , no âmbito do processo administrativo disciplinar PAULO
 disse que, em , por intermédio de Luiz Antônio Alves,DUARTE DE FREITAS LINS 2005

vulgo Luizinho, num sítio localizado na cidade de Itirapuã/SP, conheceu Pedro Agnelo
 e que, após contar-lhe acerca das dificuldades financeiras que estavaBernardes de Sá

enfrentando para quitar as faturas do cartão de crédito, Pedro, no ano de , propôs a2007
ajudá-lo a pagar tais débitos a partir do . Discorreu que segundo semestre de 2007
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, entregava direta e pessoalmente ao Sr. Pedro as faturas do cartão de crédito
, e que, , encaminhou-as por meio do bandeira Mastercard somente em cinco ocasiões

 para a Agência Três Colinas, aos cuidados do gerente Indalécio.malote CAIXA
Asseverou que o valor da quantia desembolsada por Pedro perfez aproximadamente 

 (quarenta mil reais), e ainda lhe deve o montante de  (quatorzeR$40.000,00 R$14.000,00
mil reais). Afiançou desconhecer que os pagamentos das faturas do cartão de crédito
eram realizados pela empresa Infratécnica. , modificando a versão dosEm sede policial
fatos, pontuou que, , após comentar com seu amigo Pedro Agnelono ano de 2004
Bernardes de Sá que estava enfrentando dificuldades financeiras, aceitou o seu auxílio
material, consistente no pagamento de faturas de cartão de crédito.

Diversamente, , no bojo do processo administrativo disciplinar Pedro
 afirmou que conheceu Agnelo Bernardes de Sá PAULO DUARTE DE FREITAS LINS

somente no ano de  e, ciente da crise financeira que lhe acometia, ofereceu-lhe2007
empréstimo, o qual, após muita insistência, fora aceito pelo correquerido. Disse também
que, diferentemente do alegado pelo correquerido, começou a pagar as faturas do cartão
de crédito de titularidade de Paulo Duarte de Freitas Lins em janeiro de 2008, totalizando

. E, além do pagamento das faturas de cartão de crédito, os quais21 (vinte e uma) faturas
eram realizados pela empresa Infratécnica em abatimento dos valores por ela devidos em
razão do serviço efetivamente prestado, alegou que, , antes de iniciar oem 2007
pagamento das faturas de cartão de crédito, emprestou certa soma em dinheiro ao
correquerido. Vaticinou que Paulo Duarte Freitas Lins pagou parcialmente a dívida, ainda
lhe devendo a quantia de . ,R$14.000,00 (quatorze mil reais) Em sede policial
contrariando o seu depoimento prestado no âmbito do processo administrativo disciplinar e
as próprias versões deduzidas pelo correquerido, salientou que já foi integralmente

.ressarcido dos valores emprestados ao Sr. Paulo

Indalécio Batista Carvalho atestou que, ao contrário do afirmado pelo
correquerido PAULO DUARTE DE FREITAS LINS, foi por este utilizado aproximadamente
em  o serviço de malote da CAIXA, para lhe entregar um envelope20 (vinte) ocasiões
contendo bilhete grampeado, aos seus cuidados, tendo como destinatário “Luizinho da
Infratécnica”.

Além das divergências acima apontadas, nota-se que o correquerido PAULO
 em nenhum momento comprovou a entabulação do supostoDUARTE DE FREITAS LINS

negócio jurídico firmado com o Sr. Pedro Agnelo Bernardes de Sá, tampouco a realização
do pagamento, ainda que parcial, da dívida por ele contraída.

Consabido que o mútuo é um negócio jurídico unilateral, gratuito ou oneroso,
por meio do qual o mutuante transfere a propriedade de coisa móvel fungível ao mutuário,
que se obriga à devolução, em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O
negócio jurídico somente se torna perfeito com a tradição da coisa ao mutuário e se trata
de contrato temporário, cujo prazo pode ser determinado pelas partes ou por aplicação
supletiva do art. 592 do Código Civil. Assim, o mútuo se extingue com o advento do seu
termo, ou, antes dele, se o mutuário efetuar o pagamento.
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Não se trata de negócio jurídico solene, ou seja, sua forma é livre para a
validade da estipulação contratual, incumbindo ao mutuário, na condição de tomador do
empréstimo, devolver aquilo que o mutuante lhe emprestou em coisa da mesma natureza,
quantidade ou qualidade.

Vê-se que, conquanto os pagamentos das faturas dos cartões de crédito,
bandeiras Visa e Mastercard, de titularidade do correquerido tenham sido realizados no
interstício de  (id 24159172 – Pág. 12/14), perfazendo o valor25/03/2004 a 29/09/2009
global de R$116.440,41 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais e

, o correquerido nunca informou em sua ficha de Dívidas e Ônusquarenta e um centavos)
Reais o contrato de mútuo nas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa
Física (Especificação: Empréstimos concedidos por pessoa física), anos-calendários de
2003 a 2010, exercícios de 2004 a 2009 (id’s 24157261 - Pág. 29/44 e 24157269).

Remarque-se que o correquerido  oraPAULO DUARTE DE FREITAS LINS
alega que o pagamento das faturas se iniciou no segundo , ora,semestre de 2007
modificando a versão dos fatos, aduz que se iniciou no , ao passo que osano de 2004
extratos emitidos pela CEF evidenciam que a primeira fatura de cartão de crédito de sua
titularidade efetivamente quitada pela pessoa jurídica Infratécnica Engenharia e
Construções Ltda. deu-se no dia . De forma evasiva, o correquerido sustenta25/03/2004
que o valor total do empréstimo foi de aproximadamente R$40.000,00, restando, ainda,
saldo devedor de , sendo queR$14.000,00 em favor de Pedro Agnelo Bernardes de Sá
o valor global despendido pela pessoa jurídica em benefício de PAULO DUARTE DE
FREITAS LINS foi de , e seus sócios-gestores afirmaram, em juízo, queR$116.440,41
aludidos valores deram-se a título de empréstimo, nunca tendo obtido qualquer reembolso.

Nota-se, outrossim, que os  declarados pelo própriobens e direitos
correquerido (apartamento, dois veículos automotores, planos de previdência privada,
quotas de consórcio, fração ideal de bem imóvel, valores recebidos de pessoa jurídica e
saldo em conta-poupança) e a  indicam que, nos anos-calendáriosvariação patrimonial
de 2003 a 2009, houve evolução patrimonial positiva (2003: R$104,253,07; 2004:
R$130.283,12; 2005: R$177.948,30; 2006: R$241,403,35; 2007: R$177.541,23; 2008:

).R$156.317,92; 2009: R$202.279,28

Ora, vê-se também que o correquerido declarou dívidas oriundas de
consignação em empréstimo firmado com a Caixa e contratos de mútuo pactuados com a
FUNCEF, o que evidencia que detinha meios e aprovação de crédito no mercado para
obter empréstimos voltados ao restabelecimento da saúde financeira familiar, sendo
inusitada a forma alegada de contrair empréstimo com terceiro mediante pagamento de
faturas de cartão de crédito, sem fixar os elementos essenciais do contrato de mútuo
(valor do empréstimo, tempo de duração, forma de pagamento e juros remuneratórios).

Inusitada também a afirmação de  dePAULO DUARTE DE FREITAS LINS
que aceitou, após muita insistência e relutância, a proposta do Sr. Pedro Agnelo
Bernardes de Sá de emprestar-lhe certa soma em dinheiro, durante período de tempo que
não sabe precisar, mediante o pagamento de faturas de cartão de crédito de sua
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titularidade, em razão de grave crise financeira que acometia a unidade familiar, porquanto
a capacidade econômica do correquerido é notoriamente superior ao do suposto
mutuante.

As Declarações Anuais de Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendários
2003 a 2009, exercícios 2004 a 2010, comprovam a evolução patrimonial do correquerido,
bem como que percebia remuneração mensal superior a R$10.000,00 (dez mil reais), ao
passo que Pedro Agnelo afiançou que auferia renda mensal variável entre R$5.000,00
(cinco mil reais) e R$7.000,00 (sete mil reais). Nesse cenário, pouco crível que Pedro
Agnelo comprometesse entre 30% e 40% de seu orçamento para efetuar o pagamento de
faturas de cartão de crédito do correquerido, o qual dispunha de elevada capacidade
econômico, financeira e patrimonial;

Estranha-se, ainda, que, embora o vultoso valor envolvido ao longo de mais
de 5 (cinco) anos e da alegada relação de amizade mantida com o suposto mutuante, Sr.
Pedro Agnelo Bernardes de Sá, o correquerido nunca tenha observado nas autenticações
das faturas dos cartões de crédito ou nos comprovantes de pagamento gerados pela
instituição financeira a identidade da pessoa jurídica pagadora, o número da
conta-corrente de débito e a modalidade de pagamento (  ou CaixaInternet Banking
Agência), ainda mais por se tratar de antigo e experiente empregado público da Caixa
Econômica Federal, ocupante de elevado cargo de gestão dentro da instituição financeira.

Os  juntados no id 24157261 - Pág. 9/14 corroboram, ainda, odocumentos
pagamento de fatura de cartão de crédito de titularidade do correquerido PAULO DUARTE
DE FREITAS LINS pela pessoa jurídica Infratécnica Engenharia e Construções Ltda., por
meio de liquidação de , em  no valor de ,cheque nº 313159 30/01/2009, R$2.774,00
vinculado à conta-corrente nº 2322.003.00000896-7, mantida na agência Três Colinas e de
titularidade da empresa Infratécnica.

A Comissão Processante registrou também que, não obstante o correquerido
tenha afirmado que efetuou pessoal e diretamente os pagamentos ao mutuante de acordo
com a sua disponibilidade financeira, em valores variáveis de R$500,00, R$800,00 e
R$1.000,00, em datas diversas, dentre elas, os dias 03/04/2008, 07/05/2008, 22/07/2008,
03/11/2008, 25/11/2008, 03/04/2009 e 21/08/2009, nesses dias encontrava-se em viagem
a trabalho na cidade de São Paulo e em Brasília, o que se mostra fisicamente impossível
ter mantido contato com o Sr. Pedro Agnelo Bernardes de Sá, nas cidades de Ribeirão
Preto ou Franca, para entregar-lhe dinheiro em pagamento ao débito.

Ao contrário do que afirmou o correquerido, a pessoa jurídica Infratécnica
Engenharia e Construções Ltda. efetuou o pagamento de 88 (oitenta e oito) faturas de

 das bandeiras  (nº 5549.3200.2633.0451) e  (nºcartão de crédito Mastercard Visa
4793.9500.0106.9185), mediante débito em conta-corrente nº 2322.003.00000896-7,
mantida na agência Três Colinas/Franca-SP. Ademais, não foram somente em cinco
ocasiões que o correquerido encaminhou, via malote CAIXA, as faturas do cartão de
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crédito de sua titularidade ao gerente da Agência Três Colinas, Sr. Indalécio Batista
Carvalho, com a finalidade de serem entregues ao Sr. Luiz Antônio Alves, vulgo Luizinho,
mas sim em pelo menos  . 20 (vinte) ocasiões

Pedro Agnelo Bernardes de Sá, embora tenha apresentado depoimentos,
tanto no âmbito do processo administrativo disciplinar quanto no curso da investigação
criminal que buscavam amparar a versão sem credibilidade do correquerido PAULO
DUARTE DE FREITAS LINS, com o nítido propósito de auxiliá-lo e embaraçar a
investigação levada a efeito pela Administração Pública Federal e pelo órgão de
persecução penal, em conluio com os sócios-administradores da sociedade empresária
Infratécnica, ao ser ouvido no âmbito da  e noação penal nº 0007296-32.2015.4.03.6110
curso da instrução processual da presente ação civil pública, admitiu ter prestado
anteriormente depoimentos falsos, retratando-se em juízo e trazendo a lume a realidade
dos fatos. Reconheceu a inveracidade da versão de que teria emprestado certa soma
em dinheiro ao correquerido Paulo Duarte de Freitas Lins, consistente no
pagamento de faturas de cartão de crédito, cuja operacionalização era realizada pelo
setor financeiro da empresa Infratécnica, que, por sua vez, abatia dos valores que

. lhe eram devidos a título de prestação de serviço Apontou minuciosamente que,
após ter sido chamado pelo sócio-administrador da sociedade empresária
Infratécnica, ROBERTO LATORRACA LIMA, e pelo contador, Sr. Márcio, a
comparecer na sede da empresa, disseram-lhe que deveriam ajudar PAULO
DUARTE DE FREITAS LINS, o qual figurava como investigado em processo
administrativo disciplinar levado a efeito pelo órgão correcional da CEF, tendo sido
ajustado que afirmaria falsamente perante a comissão processante que havia
emprestado certa soma em dinheiro ao empregado público, mediante o pagamento
de faturas de cartão de crédito, e, sem ele ter conhecimento, a quitação era efetuada
pelo setor financeiro da empresa Infratécnica, abatendo-se do valor que esta lhe
devia em razão do serviço prestado.

ROBERTO LATORRACA LIMA,  e PAULO ROBERTO BORTOLETO REGIS
 conquanto tenham prestado depoimentos no âmbito do processoLATORRACA RIBEIRO,

administrativo disciplinar e em sede policial, com o nítido propósito de se desvencilharem
do ato ímprobo perpetrado por PAULO DUARTE DE FREITAS LINS, bem como da
imputação de crimes contra a Administração Pública (arts. 317 e 333 do Código Penal),
após terem firmado com o Ministério Público Federal o acordo de não persecução cível,
admitiram que concorreram para o enriquecimento sem causa do correquerido. 
Declararam de forma coerente e uníssona que, na realidade, a título de doação, e
não empréstimo, efetuaram, por intermédio da pessoa jurídica Infratécnica
Engenharia e Construções Ltda., o pagamento de faturas de cartão de crédito de
titularidade de PAULO DUARTE DE FREITAS LINS, ao longo de determinado período
de tempo, assumindo a incorreção da conduta outrora adotada.

Os depoimentos de , ROBERTO LATORRACA LIMA PAULO ROBERTO
 e  coadunam-se com o depoimento daBORTOLETO REGIS LATORRACA RIBEIRO

testemunha  e com a farta prova documental produzidaPedro Agnelo Bernardes de Sá
neste processado, no sentido de que inexistiu negócio jurídico de empréstimo firmado
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entre Pedro Agnelo e o correquerido PAULO DUARTE DE FREITAS LINS, sendo que as
faturas dos cartões de crédito de titularidade deste último eram endereçadas, por meio de
malote da própria Caixa Econômica Federal, à agência Três Colinas, na cidade de
Franca/SP, onde eram entregues aos cuidados do gerente geral Indalécio Batista
Carvalho, que posteriormente as repassava ao Sr. Luiz Antônio Alves, vulgo Luizinho, 
responsável por retirar as correspondências e encaminhá-las à empresa INFRATÉCNICA,
a fim de efetuar os pagamentos. Outra metodologia adotada pelo correquerido era a
entrega direta das faturas de cartão de crédito ao Sr. Luiz Antônio Alves, que, por sua vez,
encaminhava-as ao setor financeiro da empresa Infratécnica para operacionalizar os
pagamentos.

Os  juntados no id 24159177 - Pág. 12/14 demonstram que, nodocumentos
período em que  exerceu a função dePAULO DUARTE DE FREITAS LINS
Superintendente Regional de Negócios nas Superintendências Regionais da CAIXA em
Ribeirão Preto (26/09/2003 a 08/03/2009) e Sorocaba/SP (09/03/2009 a 05/10/2009),
foram firmados com a pessoa jurídica Infratécnica Engenharia e Construções Ltda. 34

, cujos recursos são oriundos de programas(trinta e quatro) contratos de financiamento
governamentais voltados à produção habitacional.

Os documentos juntados nos id’s 24155597, 24156005, 24156011, 24156019,
 24156015, 24156021, 24156023, 24156028, 24156031, 24156033, 24156046, 24156050,
24156606, 24156609, 24156611, 24156617, 24156625, 24156628, 24156640, 24156648,
24156955, 24156965, 24156974, 24156980,  24156985,  24157255, 24157258, 24165282,
24165273, 24165279 demonstram, de fato, o rodízio existente entre os membros que
integravam os Comitês de Crédito, Avaliação de Negócios e Renegociação da
Superintendência de Ribeirão Preto e a tomada de decisão na forma colegiada, cabendo,
contudo, ao Superintendente Regional, na qualidade de Presidente do órgão coletivo, além
de indicar os seus membros e exercer o voto ordinário, utilizar-se do voto de desempate.

Nesse ponto, insta destacar que, no âmbito do processo administrativo
disciplinar, o próprio correquerido reconheceu que, em razão do exercício do cargo de
Superintendente Regional e, consectariamente, da presidência dos Comitês, além do voto
ordinário, cabia-lhe, em caso de empate, utilizar o voto de qualidade.

Submetidas 10 (dez) operações comerciais entabuladas entre a CEF e a
sociedade empresária Infratécnica Engenharia e Construções Ltda., na condição de
mutuária, construtora e interveniente dadora de garantia, no período de 26/09/2003 a
05/10/2009, envolvendo empreendimentos habitacionais no Estado de São Paulo, o
parecer da auditoria interna foi no sentido de que os negócios foram instruídos com os
documentos necessários e não restaram evidências ou indícios de facilitação ou agilização
na tramitação dos documentos relacionados aos referidos empreendimentos (id’s
24159177 - Pág. 27/31, 24159182, 24159185).

Não obstante a ausência de prejuízos financeiros causados à empresa pública
federal, resta clarividente que o dinheiro recebido por PAULO DUARTE DE FREITAS

 ao longo de mais de cinco anos, a título de presente (“doação”) ofertado pela pessoaLINS
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jurídica Infratécnica Engenharia e Construções Ltda., deu-se em razão da importância do
cargo por ele ocupado, à época, de Superintendente Regional da Caixa Econômica
Federal em Ribeirão Preto e Sorocaba, bem como em razão do estreito laço mantido com
os sócios-administradores da sociedade empresária em razão dos negócios jurídicos
entabulados com a empresa pública federal.

Como bem assinalou o magistrado federal sentenciante nos autos da Ação
, que julgou parcialmente procedente o pedido, paraPenal nº 0007296-32.2015.4.03.6110

condenar  à pena privativa de liberdade de 5 anos, 2PAULO DUARTE DE FREITAS LINS
meses e 06 dias de reclusão, e pagamento de 32 dias multa, pela prática do crime previsto
no art. 317 do Código Penal, de forma continuada, no período compreendido entre
25/03/2004 a 29/06/2009:

 

“(...) Considerando também que o réu PAULO DUARTE era à época dos fatos
Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, bem assim, o elevado número
de operações comerciais que a empresa INFRATÉCNICA possuía em análise no
âmbito da superintendência em que ele atuava, não há dúvida, ao contrário do que
afirma a defesa, de que os pagamentos eram efetivados em razão da função que ele
exercia na empresa pública federal.

Conclui-se, portanto, que restou cabalmente comprovado pelos elementos de
convicção coligidos, que o réu PAULO DUARTE FREITAS LINS recebeu vantagem
indevida no exercício de função pública e em razão dela, conduta esta que se subsome
ao tipo descrito no artigo 317, caput, do Código Penal.

(...)”

 

Sobressai dos autos que, conquanto pendente de julgamento o recurso
administrativo junto à 2ª Instância do Processo Administrativo Disciplinar e Civil nº
SP.2584.2009.D.000001, em , a Caixa Econômica Federal homologou o pedido22/02/2011
de desligamento firmado por PAULO DUARTE DE FREITAS LINS. A decisão que
determinou a aplicação da rescisão do contrato de trabalho por justa causa foi prolatada
em .02/05/2011

Aplicando-se, por analogia, o art. 172 do Estatuto Funcional, que obsta a
exoneração a pedido do servidor que responde a processo administrativo disciplinar até a
sua conclusão, deveria ter agido cautelosamente a empresa pública federal para concluir o
processo administrativo disciplinar antes de formalizar o Termo de Rescisão de Contrato
de Trabalho por Rescisão a Pedido. Entretanto, infere-se da informação acostada no id
24155109 - Pág. 15 que foi registrada a penalidade disciplinar nos assentamentos
funcionais do empregado, assegurando a aplicação das consequências decorrentes da
rescisão por justa causa, dentre elas, o impedimento para ser readmitido na CEF e a
perda do direito ao plano de saúde.
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Remarque-se que os atos de improbidade administrativa que acarretam o
enriquecimento ilícito, previstos no , art. 9º, inciso I, da Lei nº 8.429/92 independem de

.lesão ao erário

Os elementos de informação colhidos no âmbito do inquérito civil público,
submetidos ao crivo do contraditório, e a robusta, irrefutável e idônea prova material,
corroborada pelos depoimentos dos correqueridos e das testemunhas, evidenciam que
PAULO DUARTE DE FREITAS LINS agiu de forma desonesta, desprovido dos deveres
anexos e correlatos de lealdade, probidade e boa-fé, com o fim de obter, para si, indevida
vantagem econômica, ocasionando o enriquecimento pessoal ilícito.  

Esse plexo de condutas - desvencilhadas dos deveres anexos de lealdade,
retidão, probidade, boa-fé objetiva e honestidade – implicou cara e direta violação aos
princípios da impessoalidade e da moralidade. Com efeito, ao ofender aludidos princípios,
adotando posturas que geram o enriquecimento ilícito para si -  atos claramente estranhos
aos tão sublimes princípios administrativos -, o autor do ato comete improbidade
administrativa.

Nessa senda, a ação civil pública de improbidade administrativa, que se refere
a procedimento que integra o Direito Administrativo Sancionador, deve ser compreendida
como uma extensão do  estatal e do sistema criminal, de modo a autorizar ajus puniendi
retroação da norma mais favorável.

Assim, em relação à imputação da conduta prevista no art. 11, , da Leicaput
, tendo em vista as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, aplicáveisnº 8.429/92

ao caso em concreto por se tratar de , quenovatio legis in mellius (art. 5º, XL. CF/88)
passou a prever um tipo ímprobo fechado, exigindo que a caracterização da violação aos
princípios administrativos deve decorrer necessariamente de atos elencados nos incisos I
a XII, não se vislumbra da imputação ministerial, além da violação aos princípios da
moralidade e impessoalidade, que se fundou exclusivamente no  do art. 11 da LIA,caput
as condutas relacionadas nos incisos do respectivo artigo. Outrossim, a instrução
probatória não evidenciou que a conduta do correquerido se subsome a alguma daquelas
taxativamente previstas na atual redação do artigo 11.

Sói repisar, ainda, que a figura típica do inciso I do art. 11 da Lei nº
 (“praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele8.429/1992

previsto, na regra de competência”) foi revogado pela Lei nº 14.230/2021,
assemelhando-se à hipótese de .abolitio criminis

Nesse diapasão, restou sobejamente configurado o ato de improbidade
administrativa previsto no art. 9º,  e inciso I, da Lei de Improbidade, devendo,caput
contudo, ser afastada a imputação prevista no   e inciso I do art. 11 da LIA, comcaput
redação anterior à Lei nº 14.230/2021.
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2. DAS SANÇÕES DECORRENTES DE CONDUTAS ÍMPROBAS

Para a aplicação das sanções decorrentes de conduta ímproba, o art. 37, §4º,
da CF c/c art. 12 da Lei nº 8.429/92 fornece parâmetros que traduzem os limites
adequados, racionais e razoáveis a serem observados pelo administrador ou julgador
(gravidade da infração, vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, consumação ou não
da infração, grau de lesão aos bens jurídicos tutelados). Deve o magistrado, na forma do
art. 5º, incisos LIV, LV e XLVI da CF, proceder à individualização da sanção a ser aplicada
ao agente improbo.

A Lei 8.429/92 elenca os atos de improbidade administrativa - atos que
importam em enriquecimento ilícito em razão de vantagem patrimonial indevida obtida em
razão da atividade pública (art. 9º); atos que causam lesão ao erário (art. 10); e atos que
atentam contra os princípios da administração pública, bem como os que violem os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade (art. 11) -, e, em seu art. 12,
tipifica as penas previstas pela prática desses atos, dentre elas, 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.
Aludidas sanções têm os prazos mínimo (três anos, na hipótese de atos que atentem
contra os princípios da administração pública) e máximo (dez anos, na hipótese de atos
que importem em enriquecimento ilícito) fixados pela própria lei ( ), não seopes legis
admitindo restrição ou ampliação pelo magistrado.

Com o advento da , que alterou o art. 12, houve, emLei nº 14.230/2001
relação às hipóteses do ,  da multa civil até o valor acrescido ilicitamenteart. 9º limitação
ao patrimônio (antes a previsão era de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo
patrimonial),  das sanções de suspensão dos direitos político até 14 (quatorze)majoração
anos (antes a previsão era de suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos) e de
proibição de contratar com o poder público ou de 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 até a 14 (quatorze) anos (antes o prazo era limitado
até dez anos).

Nessa trilhar, as normas que definem sanções e penalidades no âmbito da
improbidade administrativa submetem-se aos princípios gerais relativos à persecução
penal, consagrados na Constituição Federal, dentre eles, o da retroatividade da lei mais

, de modo que deve ser aplicado o art. 12 da Lei nº 8.429/92, com redação dadabenéfica
pela Lei nº 14.230/2021, por ser globalmente mais favorável ao processado.

Oportuno destacar que não é possível a combinação entre a norma anterior e
a nova norma para criar um , sob pena de o Poder Judiciário se arvorar datertium genus
função legislativa, incompatível com o princípio da reserva legal. Nesse sentido já se
manifestou o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL.
FORMAÇÃO DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA
NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO
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PROCEDIMENTO COMUM DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: LEI N. 11.719/08.
POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA APÓS RESPOSTA ESCRITA.
INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.038/90: PROCEDIMENTO MAIS
BENÉFICO AO ACUSADO. ORDEM DENEGADA. 1. Procedimento especial da Lei n.
8.038/90: acusado com possibilidade de se manifestar sobre a acusação antes de se
tornar réu na ação penal; procedimento comum (Código de Processo Penal): primeira
manifestação do acusado ocorre quando ele já é réu no processo. 2. Procedimento da
Lei n. 8.038/90 mais benéfico ao acusado quanto ao objeto desta impetração, devendo
prevalecer sobre o procedimento comum do Código de Processo Penal. 3. A opção
pelo rito da Lei n. 8.038/90 privilegia o princípio da especialidade, aplicando-se a norma
especial em aparente conflito com a norma geral, que cede ante a incidência de norma
constitucional, como a do art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal, que tutela o direito
fundamental de ampla defesa. 4. Mesclagem do procedimento especial da Lei n.
8.038/90 com o procedimento comum do Código de Processo Penal importaria,
no caso, a criação de novas fases processuais, selecionando o que cada uma
tem de mais favorável ao acusado, gerando um hibridismo (tertium genus)

. 5. Ordem denegada.incompatível com o princípio da reserva legal

(HC 116653, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/02/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072  DIVULG 10-04-2014  PUBLIC 11-04-2014)

 

INTERNAÇÃO-SANÇÃO. LEGITIMIDADE. INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO.
APLICABILIDADE. PARÂMETRO. PENA MÁXIMA COMINADA AO TIPO LEGAL.
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE COM BASE NO ART. 115 DO
CÓDIGO PENAL. HIPÓTESE DE CRIME DE ROUBO. PRESCRIÇÃO NÃO
CONSUMADA, NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA. 1. Não incide a irregularidade apontada pela impetrante, no
sentido de que a medida de internação-sanção teria sido decretada antes do envio de
precatória para a comarca onde o paciente estaria residindo. Constam informações nos
autos de que a execução da medida de liberdade assistida foi deprecada e, diante da
devolução da carta precatória, a medida extrema veio a ser decretada. 2. O instituto da
prescrição não é incompatível com a natureza não-penal das medidas
sócio-educativas. Jurisprudência pacífica no sentido da prescritibilidade das medidas
de segurança, que também não têm natureza de pena, na estrita acepção do termo. 3.
Os casos de imprescritibilidade devem ser, apenas, aqueles expressamente previstos
em lei. Se o Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece a imprescritibilidade
das medidas sócio-educativas, devem elas se submeter à regra geral, como determina
o art. 12 do Código Penal. 4. O transcurso do tempo, para um adolescente que está
formando sua personalidade, produz efeitos muito mais profundos do que para pessoa
já biologicamente madura, o que milita em favor da aplicabilidade do instituto da
prescrição. 5. O parâmetro adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para o cálculo da
prescrição foi o da pena máxima cominada em abstrato ao tipo penal correspondente
ao ato infracional praticado pelo adolescente, combinado com a regra do art. 115 do
Código Penal, que reduz à metade o prazo prescricional quando o agente é menor de
vinte e um anos à época dos fatos. 6. Referida solução é a que se mostra mais
adequada, por respeitar os princípios da separação de poderes e da reserva legal. 7. A
adoção de outros critérios, como a idade limite de dezoito ou vinte e um anos
e/ou os prazos não cabais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente
para duração inicial das medidas, além de criar um tertium genus, conduz a
diferenças de tratamento entre pessoas em situações idênticas (no caso da idade
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 (HC 88788, Órgão julgador: Segunda Turma,máxima) e a distorções incompatíveis.
Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Julgamento: 22/04/2008, Publicação:
27/06/2008)

 

Na hipótese dos autos, as condutas praticas pelo requerido amoldam-se ao 
, .art. 9º,   e inciso I, da Lei nº 8.429/92caput com redação dada pela Lei nº 14.230/2021

Com efeito, a pluralidade de atos de improbidade administrativa importará na
aplicação das sanções da seguinte forma: i) a sanção de ressarcimento do dano será
ampla, de modo a abranger o valor total das lesões aos bens jurídicos tutelados; ii) as
sanções de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar ou receber
benefícios fiscais ou creditícios serão aplicadas no limite mínimo fixado para os atos ilícitos
cometidos, e não duplamente; iii) a perda da função pública levará em consideração se o
vínculo mantido com a Administração Pública tiver relação com o ato ímprobo; e iv) a
multa será aplicada conforme o número de atos ilícitos cometidos pelo agente,
estabelecendo-se, com razoabilidade, o valor pecuniário.

Em relação à sanção de perda da função pública, entendo que abrange
qualquer função, autônoma, pública em sentido estrito e privada, decorrente de vínculo
jurídico estabelecido com a Administração Pública, mormente em relação àqueles que
administram verbas públicas. Cumpre lembrar que a perda da função pública e a
suspensão dos direitos políticos, na forma do art. 20 da Lei nº 8.429/92 (atual art. 12, §9º),
somente ocorre após o trânsito em julgado.

As provas produzidas neste feito demonstram a atuação direta e decisiva de 
 que, valendo-se da condição de SuperintendentePAULO DUARTE DE FREITAS LINS

Regional da Caixa Econômica Federal nas regiões de Ribeirão Preto e Sorocaba, da
função de Presidente do Comitê de Crédito e Renegociação da Superintendência Regional
de Ribeirão Preto e do laço estreito firmado com os sócios-gestores e prestadores de
serviço da sociedade empresária Infratécnica Engenharia e Construções Ltda., a qual
mantinha vultosos contratos de mútuo com a empresa pública federal,  no transcurso de
mais de cinco anos, obteve indevida vantagem econômica recebendo, para si, dinheiro, a
título de presente ou “doação”, consistente no pagamento de 88 (oitenta e oito) faturas
vinculadas aos cartões de créditos de sua titularidade, perfazendo o total de R$
116.440,41 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e um
centavos).

  A intensidade do dolo (má-fé), a afronta aos princípios da moralidade e
impessoalidade, a quebra de confiança nele depositada pela Administração Pública
Federal e a reiteração das condutas ilícitas tipificadas no art. 9º,   e inciso I, da LIAcaput
permitem sejam fixadas as sanções, com fundamento no art. 12, inciso I, da Lei nº
8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, nos seguintes termos:

(i)  o pagamento de multa civil no valor de uma vez o acréscimo patrimonial,
ou seja, o valor de  (cento e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais eR$ 116.440,41
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quarenta e um centavos)    a proibição de contratar com o Poder Público ou receber(ii)
quaisquer benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, no prazo de 10 (dez)
anos; e   a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 (dez) anos.(iii)

Inaplicável a sanção de ressarcimento integral ao erário, posto que não restou
comprovada a ocorrência de efetivo prejuízo financeiro à CEF.  

Em relação ao pedido formulado pelo Ministério Público Federal, para
cassar os proventos de aposentadoria percebidos pelo correquerido, não merece
ser acolhido. A uma, porque o rol do art. 12 da LIA é taxativo, inexistindo a previsão de tal
espécie de sanção, sendo incabível ao órgão jurisdicional a modificação ou criação de
novas sanções administrativas, sob pena de solapar os princípios da reserva legal e da
estrita legalidade. A duas, porque, em virtude da relação empregatícia outrora mantida
com a CEF, regida pelo regime celetista, o benefício previdenciário de aposentadoria por
tempo de contribuição é custeado pela autarquia previdenciária federal em razão das
contribuições vertidas pelo segurado, de modo que a relação previdenciária mantida entre
ele e o INSS não guarda qualquer correlação com o vínculo empregatício rompido com a
empresa pública federal. A três, porque o benefício complementar de aposentadoria é
pago pela FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, entidade fechada de
previdência complementar, com personalidade jurídica de direito privado, em decorrência
das contribuições vertidas pelo ente patrocinador e pelo patrocinado.   

 

3. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em relação às custas processuais, tendo em vista que o autor coletivo é
isento, na forma dos incisos I e III do art. 4º da Lei nº 9.289/96, não há que se falar em
reembolso pelos requeridos.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, filio-me ao entendimento no
sentido de que, nas demandas coletivas promovidas exclusivamente pelo Ministério
Público, é incabível a condenação dos requeridos nesta verba de sucumbência, pois i) na
forma do art. 22 da Lei nº 8.906/84, os honorários advocatícios constituem direito
autônomo dos advogados; ii) são indevidos honorários advocatícios ao Ministério Público e
aos seus membros que não desempenham atividade advocatícia; iii) a verba honorária
não pode verter em favor da União, vez que, conquanto seja legitimada concorrente para a
propositura desta ação coletiva, não a propôs; e iv) o custo social da autuação do órgão
ministerial em defesa dos interesses transindividuais já é suportado pela coletividade, por
meio dos impostos por ela pagos. Nesse mesmo sentido já se manifestou o C. STJ no
julgamento do Resp nº 34.386/SP, de relatoria do Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
publicado no DJ de 24/03/1997, e do Resp nº 785.489/DF, de relatoria do Min. Castro
Meira, publicado no DJ de 29/06/2006.
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a.  

a.  

III - DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 
  formulados pelo MinistérioJULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS

Público Federal nos autos desta ação coletiva, para condenar:

 

ABSOLVER o correquerido  ,PAULO DUARTE DE FREITAS LINS
anteriormente qualificado, pelo cometimento do ato ímprobo tipificado no art. 11, 

 e inciso I, da Lei nº 8.429/1992, antes da alteração promovida pela Lei nºcaput
14.230/2021, haja vista a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais
favorável;

 

CONDENAR como incurso no art. 9º,    e inciso I, da Lei nºcaput
8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, aplicando-lhe as sanções
de  (i) pagamento de  no valor de uma vez o acréscimo patrimonial, oumulta civil
seja, o valor de R$116.440,41 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta

;  (ii)   reais e quarenta e um centavos) proibição de contratar com o Poder
Público ou receber quaisquer benefícios, incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual

 no prazo de ; e (iii) seja sócio majoritário, 10 (dez) anos suspensão dos direitos
 pelo prazo de .políticos 10 (dez) anos

                       

Na forma do art. 18 da Lei nº 8.429/92, o pagamento do montante devido a
título de multa civil reverter-se-á em proveito da Caixa Econômica Federal.

Sobre os valores devidos a título de multa civil incidirão juros moratórios de
1% ao mês a partir da citação, na forma do Artigo 406 do Código Civil c/c Artigo 161, § 1º,
“d”, do Código Tributário Nacional, e correção monetária, conforme os critérios fixados no
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado
pela Resolução n. 267/2013, do Conselho da Justiça Federal, com as alterações
promovidas pela Resolução CJF nº 658/2020.

Custas  observando-se o disposto na Lei nº 9.289/96. Semex lege, 
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante o anteriormente exposto.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à inserção dos dados desta sentença
no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa

. e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça
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Tendo em vista o  firmado entre oAcordo de Não Persecução Cível
Ministério Público Federal e os correqueridos ROBERTO LATORRACA LIMA, PAULO
ROBERTO BORTOLETTO e RÉGIS LATORRACA RIBEIRO LIMA e INFRATÉCNICA

 que ainda se encontra em fase deENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.,
cumprimento, determino à Secretaria deste juízo que traslade, além da petição inicial, os
documentos juntados nos id’s 36292933,   36292934, 36292935, 41398337, 41398334,
41398335, 41398338, 41565760, 42186408, 36292934, 45917939, 45938088, 47744215,
51970546, 54007237, 58091700, 77162712, 111024275, 141729192, 170386396,
240461277, 150007536, 150007538, 150007542, 150007544, 150007548, 150007549,
150008301, 150008302, 150008308, 150008313, 150008315, 150008318 e 160078481,
de modo a formar novo procedimento autônomo, no qual dar-se-á o controle do
cumprimento das cláusulas do referido ato negocial.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades
legais.

Sentença eletronicamente registrada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Franca, 14 de fevereiro de 2021.

 

 

                    SAMUEL DE CASTRO BARBOSA MELO

                 Juiz Federal
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