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DESPACHO/DECISÃO

I - RELATÓRIO

Vistos etc. FERNANDO AMARO DE MORAES
CAIERON, qualificado na inicial, ajuizou a presente demanda em face
de UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, colimando, em
síntese, verbis:

a) A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA,
em razão das ilegalidades demonstradas no processo administrativo
disciplinar, do flagrantes prejuízos ao exercício da ampla defesa, do
contraditório, devido processo legal e do risco de irreparável prejuízo
ao Requerente, para DETERMINAR A SUSPENSÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO IMPUGNADO COM A REINTEGRAÇÃO DO
REQUERENTE AOS QUADROS E A ATIVIDADE DA CARREIRA
DE DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL, classe especial, com o
pleno gozo de todos os direitos inerentes ao exercício do
cargo(remuneração integral, férias, décimo terceiro salário, licenças,
progressões funcionais e contagem de tempo para fins de
aposentadoria);

f) ao final a total PROCEDÊNCIA da presente com a declaração de
nulidade do ato administrativo demissão com a manutenção do
Requerente nos quadros funcionais da Policia Federal como
Delegado, classe especial.

Nos dizeres da inicial, "o Requerente exerce o cargo de
Delegado da Polícia Federal, estando lotado na superintendência
regional de Santa Catarina, no município de Florianópolis. (...) com
base no IPL 012/2016 DCINT, e seus desdobramentos, foi instaurado,
por meio da portaria n. (doc. 04), processo administrativo disciplinar
contra o requerente visando apuração dos fatos e o cometimento de
possível infração disciplinar, com fundamento nos arts. incisos XIV e
XLVIII do art. 43 da Lei nº 4.878/65, no inciso IV do art. 132 da Lei



nº8.112/90, c/c o art. 11 da Lei 8.429/92 (improbidade administrativa), e
no inciso IX do mesmo art. 132 da Lei nº 8.112/90. (...) No ato de
instauração do processo disciplinar A CPD (comissão permanente
disciplinar) comunicou que, em razão da pandemia de Covid-19, as
oitivas seriam realizadas de forma remota(por meio do programa
Microsoft Teams). (...) Notificado para interpor defesa prévia, nos autos
do PAD, o Requerente, por meio de seu advogado, refutou os fatos
narrados e apresentou rol de testemunhas(conforme cópia do PAD
anexo, doc, 05). Em um dos pedidos formulados na peça defensiva, foi
solicitado a integral gravação e disponibilização dos depoimentos(como
forma de melhor amparar a defesa) das testemunhas e do Réu (...) Com
base na Ata n. 2(doc. 06), a resposta da CPD ao pedido se deu nos
seguintes termos: 'No tocante ao requerimento de gravação das
audiências em áudio e vídeo, informa-se que os atos serão registrados
por escrito, conforme normativos internos da Polícia Federal (art. 15
parágrafo 2o da IN 76/2013-DG/PF), não havendo disposições legais
em contrário que desabonem a adoção do modelo tradicional de
registro de atos disciplinares pela 3ª CPD.' (...) Iniciado o PAD, na
primeira oitiva, novamente a defesa fez o pedido oral para gravação
das audiências, o que foi novamente indeferido pelo presidente da
CPD(sem que houvesse o registro em ata). (...) Exa, essa decisão de não
gravação dos depoimentos(em sentido contrário ao que ocorre em
outros orgãos da Administração Pública Federal que também utilizam o
programa Teams em processos disciplinares1 ) acabou limitando a
possibilidade de ampliar as provas do direcionamento com que a
Comissão Disciplinar conduziu os trabalhos no processo disciplinar.
(...) Já no primeiro depoimento, do DPF Daniel Brasil, a testemunha
estava no mesmo prédio da comissão(apesar de salas diferentes). O
depoimento foi tenso e longo e várias respostas foram inseridas na ata
de forma diferente do relatado pelo depoente. Contudo impossível
destacar com precisão em razão da não gravação dos depoimentos.
(...) - No depoimento do DPF Giusseppe Borsatto(ata anexa, doc. 07)
houve questionamentos sobre perguntas da defesa(no sentido de
demonstrar a atuação funcional do Requerente) e de respostas da
testemunha(que em razão de ser Delegado da Polícia Federal em
uma resposta questionou formalidades do IPL 012/2016 e foi
confrontada pelo presidente da Comissão disciplinar). (...) Contudo foi
na oitiva da testemunha Agnaldo Peres Neto que ficou clara a forma
como os trabalhos da comissão disciplinar foram conduzidos.
Acompanhado de seu advogado, Gustavo Pollido, a testemunha foi
várias vezes confrontada pelo Presidente da Comissão. Os atritos foram
inúmeros, mas em ata consta apenas uma observação final na ata(doc.
08) que diz: “Que neste momento ao apresentar o depoente em tela, o
depoente pediu para consignar QUE ficou em silêncio em algumas
perguntas, porém, consta a expressão “não se recorda”, na conversa
sobre o açúcar e 5.000.000 de litros de óleo”. (...) Seria apenas esse
registro formal, que pode parecer insuficiente, de uma audiência muito
conturbada. CONTUDO EXA. A OITIVA FOI GRAVADA EM AUDIO
PELO DEPOENTE!! Esse áudio que está anexo nesses autos(doc. 09)
evidencia a forma como a Comissão conduziu as oitivas e como houve



claro direcionamento no sentido distorcer o dito em depoimento com o
inserido em ata, para fazer as provas testemunhais validarem as
acusações contra o Requerente. (...) Já no início da oitiva o advogado
se opõe a uma pergunta formulada pelo Delegado Braulio Galloni
(presidente da CPD). Em outro momento o presidente da comissão
adverte o advogado sobre falar com o depoente(algo permitido por lei e
que se caracteriza como uma prerrogativa do advogado em atos como
esse) (...) No momento mais tenso da oitiva o advogado se opõe ao que
foi inserido em ata e discute com o presidente da Comissão. Neste
momento o Delegado Braulio Galone diz: “o que vai ser inserido na ata
é decisão da Comissão!!!” Aqui temos uma prova clara da não
parcialidade da comissão que gera um vício formal que compromete
todo processo disciplinar e, consequentemente, a penalidade imposta.
(...) - O restante da oitiva só reforça o dito pelo presidente da comissão
processante: ele bota na ata o que ele quer!!! Nos 57 min de áudio
verificamos que boa parte do que Agnaldo falou não está reproduzido
no documento. (...) No depoimento do Juiz Federal Eduardo Didonet
(ata anexa, doc. 10), testemunha arrolada pela defesa, ao final do ato o
magistrado requereu que fosse inserido em ata a seguinte observação:
“QUE o depoente gostaria de registrar que tal depoimento não foi
gravado e somente reduzido a termo; QUE a redução a termo simplifica
o que foi dito.” Aqui devemos ressaltar que a testemunha observou a
forma tendenciosa que a comissão conduzia o depoimento e, por sua
experiência, fez o registro em ata. (...) Por fim mais um outro
depoimento demonstra a forma parcial da condução dos trabalhos. Na
oitiva do policial militar Carlos Mello, depoimento que foi conturbado e
tenso, o depoente finalizou as perguntas da defesa e o Presidente da
Comissão encerrou a oitiva. Como a testemunha estava em
Florianópolis foi a ata enviada e impressa para leitura e assinatura.
Para surpresa do advogado a testemunha, em um ato claramente de
raiva e com o intuito de prejudicar o Requerente, quis ampliar o que
tinha falado. A comissão, que já não estava mais na sala, foi chamada e
prontamente aceitou inserir o que o depoente queria dizer. Em ata(doc.
11) ficou assim consignado: 'QUE APÓS LER SEU DEPOIMENTO
SOLICITA QUE SEJA CONSIGNADO QUE SOUBE POR APF
EDUARDO, CONHECIDO COMO APF BICUDO, QUE ESTARIAM
PREPARANDO UMA “CAMA DE GATO” CONTRA O DEPOENTE;
QUE AS PESSOAS ENVOLVIDAS SERIAM JOSE AUGUSTO E O DPF
CAIERON; QUE BICUDO TERIA TIDO ACESSO A ESSA
INFORMAÇÃO EM UM AUTODROMO DE KART.' (...) Apesar do
Requerimento da defesa para que contasse em ata que já havia sido
encerrada a oitiva, o presidente da comissão ignorou, não registrou em
ata e ainda distorceu para dar entender da continuidade do ato.
(...) Outras audiências também tiveram problemas, principalmente pela
forma como foram conduzidas as perguntas e os confrontos entre defesa
e comissão. Contudo não temos registro em razão da não gravação.
Contudo o “modus operandi” da comissão já fica claramente
demonstrado nos quatro casos citados, evidenciando uma clara e
flagrante ofensa ao direito de defesa. (...) Mas ainda um outro ponto
central de vicio prejudicial a defesa ocorreu no presente processo



administrativo: o diferencial de fatos relatados no termo de
indiciamento e no relatório final da comissão processante. (...) Ao
proferir o termo de indiciamento- doc. 12- (elemento necessário para
especificar as condutas imputadas ao réu) a comissão processante
elencou as seguintes fatos: - violação do sigilo funcional e vazamento
de informações sigilosas; nomeação e benefícios a parentes/amigos
como contrapartida; introdução clandestina de equipamentos do
Paraguai; da Pratica indevida de atos empresariais pelo DPF Caieron.
(...) De forma surpreendente o relatório final (doc. 13) da comissão
processante apresenta todas condutas relatadas contra o Requerente na
instauração do PAD. Foram acrescidos os seguintes fatos: as consultas
ao sistema PALAS; quartel general; atuações em exportações Empresa
MERIDIAN; atuação do acusado no caso Meta 21; atuação do acusado
no caso CBTI; da participação do DPF Caieron na venda do sistema
WEBINT; Projeto Genesis; da sociedade informal do DPF Caieron para
consultoria jurídica; o caso nexxera; atuação no curso da sindicância;
da vantagem econômica. (...) Mesmo que esses fatos citados no
paragrafo anterior, e que estão presentes no relatório final, possam ser
enquadrados nas previsões legais para punição do Requerente,
conforme a tipificação feita, não terem sido abordados no termo de
indiciamento representa um grave prejuízo ao direito de defesa. (...) -
Com base no relatório proferido pela comissão processante, a
autoridade competente publicou, no dia 19.02.2022, ato em que aplicou
a pena de demissão do serviço público ao Requerente (...) Ou seja, os
vícios formais produzidos ao longo do PAD foram determinantes no
prejuízo provocado a defesa, pois como houve claro direcionamento dos
depoimentos para corroborar teses acusatórias, principalmente por
meio de supressão de passagens importantes do que foi falado por
várias testemunhas. Inconformado com a presente situação é que o
peticionante recorre ao Judiciário para comprovar a existência dos
vícios formas e o prejuízo causado a defesa e requerer a nulidade do ato
administrativo que gerou sua demissão." Suscitou o autor violação do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Deduziu que,
"Sem a prova testemunhal sobram apenas conversas de Whatsapp e os
RAMAs", concluindo que, no caso, a prova testemunhal era determinante
para a deslinde do processo, sobretudo porque o "Superior Tribunal de
Justiça entendeu que a simples existência de conversas de Whatsapp
não serve como elemento probatório". Argumentou que o inquérito que
deu origem ao PAD (IPL 012/20016) foi instaurado de forma ilegal;
primeiro, o modo como houve a denúncia originária sugere afronta ao
princípio da impessoalidade; segundo, porque o inquérito foi instaurado
sem que houvesse qualquer diligência prévia acerca da denúncia, em
menosprezo ao § 3º do art. 5º do CPP, que exige que seja "verificada a
procedência das informações". Defendeu a inaplicabilidade do art. 11.
da Lei de Improbidade Administrativa ao presente caso, em razão do
advento da Lei 14.230/21, porquanto "A nova legislação é clara ao
estabelecer o dolo como elemento da improbidade administrativa. A
redação do paragrafo primeiro do art. 11 (revogado) era uma norma de
caráter aberto e não previa expressamente a questão do dolo. Assim a
nova redação é mais benéfica aos casos que se enquadram neste tipo de



improbidade administrativa". Ponderou que o vício na produção da
prova testemunhal no PAD redundou na aplicação de pena
desproporcional, qual seja, a demissão. Destacou que o relatório final do
PAD "praticamente reproduziu o relatório do IPL 012/2016 DCINT",
mas em relação a este último "só houve denúncia por um fato(ingresso
de mercadorias do Paraguai). Nos demais não houve sequer denúncia".
Por fim, questionou a legalidade do processamento do PAD em local
diverso do qual o investigado exerce suas funções (competência
territorial). Juntou documentos.

É o relatório.

II - FUNDAMENTOS

Trata-se de ação na qual o autor pretende a declaração
de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar - PAD nº 04/2020 -
COGER que culminou em sua demissão (ev1, OUT19/28). 

A tese do autor se sustenta essencialmente sobre seis
pilares, quais sejam, (1) "parcialidade da comissão disciplinar na
produção da prova testemunhal (e a forma de seu registo, em ata, que
diminuiu o sentido do que foi falado) causou um enorme prejuízo a
defesa", e (2) "diferencial de fatos relatados no termo de indiciamento e
no relatório final da comissão processante"; (3) "ilegalidade do
Inquérito Policial que deu origem ao processo Administrativo"; (4)
"inaplicabilidade do art. 11. da lei de Improbidade Administrativa ao
presente caso em razão do advento da lei 14230/21"; (5) a pena
excessiva (demissão) decorre dos vícios formais praticados no PAD; (6)
ilegalidade do processamento do PAD em local diverso do qual o
investigado exerce suas funções (competência territorial).

Passo ao exame de cada um desses argumentos.

1. Parcialidade da comissão disciplinar

O autor, em sua "manifestação prévia" no PAD, requereu
"que todas audiências e os respectivos depoimentos sejam gravados em
áudio e vídeo e posteriormente sejam integralmente disponibilizados
nos autos ou que se dê o acesso dos mesmos a defesa" (ev1, OUT8, p.
6), pleito que foi indeferido pela comissão processante nos seguintes
termos (ev1, OUT9, p. 2):

(...) No tocante ao requerimento de gravação das audiências em
áudio e vídeo, informa-se que os atos serão registrados por escrito,
conforme normativos internos da Polícia Federal (art. 15 parágrafo
2º da IN 76/2013-DG/PF), não havendo disposições legais em
contrário que desabonem a adoção do modelo tradicional de registro
de atos disciplinares pela 3ª CPD (...)

À primeira vista, não há qualquer ilegalidade nessa
denegação, porquanto não há norma que exija que os depoimentos
colhidos em processo administrativo disciplinar sejam necessariamente



registrados em áudio e vídeo e assim sejam disponibilizados nos autos. 

Nessa linha de entendimento, a 1ª Seção do e. Superior
Tribunal de Justiça decidiu que "O indeferimento do pedido de
utilização de equipamento para gravação das audiências não é capaz
de macular o processo administrativo disciplinar, ainda mais quando a
Comissão Processante autoriza os acusados e/o seus procuradores de
proceder a qualquer apontamento que sustentem seus interesses" (MS
17.053/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 18/09/2013).

Nem mesmo na seara judicial há a obrigatoriedade, em
matéria penal, de registro dos depoimentos por meio de gravação
audiovisual, conforme se infere texto atual do art. 405 do Código de
Processo Penal:

Art. 405.  Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro
próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos
fatos relevantes nela ocorridos.          (Redação dada pela Lei nº
11.719, de 2008).

§ 1o  Sempre que possível, o registro dos depoimentos do
investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos
meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou
técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior
fidelidade das informações          . (Incluído pela Lei nº 11.719, de
2008).

§ 2o  No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às
partes cópia do registro original, sem necessidade de
transcrição.           (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

O e. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando
posição nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA
DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. PROVAS INDEPENDENTES
DAQUELAS OBTIDAS POR BUSCA E APREENSÃO DECLARADA
ILÍCITA. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. ART. 157, § 1º, DO
CPP. FALTA DE GRAVAÇÃO DE DEPOIMENTO DE
TESTEMUNHA EM MEIO AUDIOVISUAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. ALEGADA COAÇÃO DE TESTEMUNHA PELO
PARQUET. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
CORRUPÇÃO PASSIVA. SÚMULA 7/STJ. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ADICIONAIS. ATRIBUIÇÃO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PERDA DO CARGO PÚBLICO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO
ABSOLUTÓRIO, DE FALTA DE PROVAS PARA REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A falta de impugnação de todos os fundamentos do acórdão
recorrido atrai a incidência da Súmula 283/STF. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11719.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11719.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11719.htm#art1


2. Não há ofensa ao art. 619 do CPP se a Corte de origem aprecia os
aspectos fundamentais ao deslinde da controvérsia, mesmo que não
enfrente, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes. 
3. A sentença se fundamentou em provas (mormente as testemunhais)
completamente independentes daquelas obtidas em busca e apreensão
ilícita. Inteligência do art. 157, § 1º, do CPP. 
4. A Corte de origem não enxergou coação da testemunha acusatória
(e vítima do réu) pelo MPF, de maneira que a Súmula 7/STJ obsta a
inversão do julgado no ponto. 
5. O pleito de desclassificação da concussão para corrupção passiva
esbarra, também, no óbice da Súmula 7/STJ. 
6. A falta de gravação do depoimento da testemunha em meio
audiovisual não gera nulidade. Precedentes. 
7. Cabe às instâncias ordinárias a tarefa de decidir, motivadamente,
sobre a necessidade de realização de diligências adicionais, na fase
do art. 402 do CPP. 
8. Não há interesse recursal em alterar o fundamento absolutório,
quanto a parte dos fatos, de falta de provas (art. 386, II, do CPP)
para rejeição da denúncia (art. 395, III, do CPP), mormente quando
proferida sentença após instrução do processo e tramitação completa
no primeiro grau de jurisdição. 
9. Não há prequestionamento da tese de que, quando proferida a
condenação, o réu já tivera sua aposentadoria cassada. Incidência
das Súmulas 282 e 356/STF, porque o tema não foi apontado nos
embargos de declaração opostos na origem. 
10. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no AREsp 1500725/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. EXTORSÃO. NULIDADES
PROCESSUAIS. 
INEXISTÊNCIA.
1. A decisão que recebe a denúncia, bem como aquela proferida após
a resposta à acusação, não demanda motivação profunda ou
exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais
manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de
mérito.
2. O previsto no art. 405, § 1º, do CPP ? gravação magnética,
estenotipia, digital ou técnica similar, em audiência ? não é de uso
obrigatório pelo juiz, não havendo nulidade, se sequer foi
demonstrado prejuízo à defesa. 
3. Inexistência de violação ao princípio do juiz natural. 
Distribuição do processo à 20ª Vara Criminal foi excluída quando
identificado que o feito era de competência do 6º Juizado de
Violência Doméstica. 
4. A suspeição por foro íntimo, declarada em decorrência de causa
superveniente, não enseja a anulação dos atos processuais anteriores. 
5. Ordem denegada. 
(HC 625.090/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
PREJUDICIALIDADE. GRAVAÇÃO MAGNÉTICA EM AUDIÊNCIA.
NULIDADE. OFENSA AO ART. 405, § 1º, DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS.
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA MINORANTE
DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL



CORRETAMENTE FIXADO. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. Não é mais cabível o exame das alegações de inépcia da denúncia
em razão da descrição genérica da conduta delitiva praticada pelo
réu, pois não se justifica avaliar a viabilidade formal da persecutio
quando já existente acolhimento formal e material da acusação,
sendo proferida sentença, inclusive. 
2. Esta Corte possui entendimento de que o mecanismo previsto no
art. 405, § 1º, do CPP - gravação magnética, estenotipia, digital ou
técnica similar, em audiência - não é de uso obrigatório pelo juiz em
decorrência do princípio da instrumentalidade das formas vigorante
em nosso ordenamento jurídico, não havendo falar-se em nulidade,
mormente se o prejuízo não restou demonstrado. 
3. O Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões
probatórias, reconheceu a existência de elementos de provas
suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do crime
de associação para o tráfico, ficando demonstradas pelas instâncias
de origem a estabilidade e a permanência necessárias à condenação
pelo referido delito; chegar-se à conclusão diversa demandaria, por
óbvio, o necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado na via estreita do habeas corpus. 
4. A configuração do crime de associação para o tráfico é suficiente
para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena
contida no § 4º do art. 33, na medida em que se evidencia a
dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes do STJ. 
5. Fixada a reprimenda em quantum superior a oito anos de reclusão,
justifica-se a imposição do regime mais gravoso, em consonância
com o art. 33, § 2º, a, do Código Penal, e a inviabilidade da
concessão do benefício da substituição das penas, a teor do que
dispõe o art. 
44, I, do mesmo código. 
6. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no HC 525310/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)

E mais, ad argumentandum tantum, mesmo que se tivesse
por obrigatória a gravação audiovisual do depoimento das testemunhas,
ainda assim esse pretenso vício somente importaria em nulidade do
processo administrativo disciplinar se houvesse prova de prejuízo ao
autor (pas de nullité sans grief), conforme precedente supracitado, o
que, no caso, ao menos ao primeiro olhar, não verifico. 

O fato de haver diferença entre o que foi efetivamente dito
pelas testemunhas e o que foi registrado no termo de depoimento não
justifica, por si só, o reconhecimento de qualquer nulidade, porquanto,
nessa espécie de registro, mesmo no âmbito judicial, é natural e até
mesmo esperado que de fato haja um certo ajuste entre o que é falado
pela testemunha e que é posto no termo, inclusive como forma de
otimizar a audiência e a prova ali produzida. 

Assim, é comum que haja uma simplificação daquilo que é
dito, embora seja recomendável que se mantenha a maior fidedignidade
possível. O que não se pode admitir é que a redução a termo desvirtue
aquilo que foi dito pela testemunha ou que manipule o conteúdo do
depoimento a fim de prestigiar a acusação ou a defesa. Sob esse viés,
cabe à própria testemunha verificar a conformação entre o que foi dito e



que foi registrado por escrito e, sobretudo, cabe à defesa, quando se fizer
necessário, apontar eventual desconexão entre o que foi verbalizado e
que foi registrado e, se for o caso, requerer que haja correção ou
anotação na ata da audiência a respeito de qualquer divergência nesse
sentido.

E, pelo que relata peça pórtica e se infere dos documentos
carreados aos autos, foi o que ocorreu no caso em tela, pois as
testemunhas, pessoalmente ou por meio de advogado, fizeram adendos e
corrigiram eventuais impropriedades do que foi reduzido a termo.

Com efeito, o autor menciona que no depoimento da
testemunha Agnaldo Peres Neto (ev1, OUT11) constou ao final o
seguinte apontamento: “Que neste momento ao apresentar o depoente
em tela, o depoente pediu para consignar QUE ficou em silêncio em
algumas perguntas, porém, consta a expressão “não se recorda”, na
conversa sobre o açúcar e 5.000.000 de litros de óleo”.

Esse registro no termo de depoimento, primo ictu oculi, ao
contrário do que sugere o autor, demonstra a lisura da comissão
processante na condução da inquirição, pois, quando suscitada, não se
negou a fazer o registro da correção solicitada. Aliás, no áudio desse
depoimento (ev3, ÁUDIO3) também é possível perceber que mais de
uma vez a comissão, a pedido do depoente e de seu advogado,
prontamente retificou o texto da ata de depoimento, assim que
solicitado, sem qualquer relutância, porque condizente com o que havia
sido dito pela testemunha.

Em relação ao depoimento do Juiz Federal Eduardo
Didonet (ev1, OUT12), o autor ressalta que "ao final do ato o
magistrado requereu que fosse inserido em ata a seguinte observação:
'QUE o depoente gostaria de registrar que tal depoimento não foi
gravado e somente reduzido a termo; QUE a redução a termo simplifica
o que foi dito'”.

De igual modo, essa observação revela que a comissão
processante não se opunha a consignar no termo de depoimento
eventuais ressalvas das testemunhas acerca do que havia sido reduzido a
termo. Não há como concluir, como quer o autor, que "a testemunha
observou a forma tendenciosa que a comissão conduzia o depoimento e,
por sua experiência, fez o registro em ata". No mais, como acima
deduzido, nessa forma de oitiva é normal que haja simplificação do que
foi dito, o que por si não macula o ato.

E, no tocante à testemunha Carlos Alexandre de Mello, o
que sucedeu foi algo semelhante ao ocorrido com as duas testemunhas
acima citadas, isto é, ao final do depoimento requereu a testemunha a
inclusão de um adendo no seu termo de depoimento, para fazer constar o
seguinte: "QUE APÓS LER SEU DEPOIMENTO SOLICITA QUE
SEJA CONSIGNADO QUE SOUBE POR APF EDUARDO,



CONHECIDO COMO APF BICUDO, QUE ESTARIAM
PREPARANDO UMA “CAMA DE GATO” CONTRA O DEPOENTE;
QUE AS PESSOAS ENVOLVIDAS SERIAM JOSE AUGUSTO E O
DPF CAIERON; QUE BICUDO TERIA TIDO ACESSO A ESSA
INFORMAÇÃO EM UM AUTODROMO DE KART" (ev1, OUT13). 

Pelo que se percebe do texto, a testemunha, ao ler o
depoimento reduzido a termo, mas antes de assiná-lo, requereu a
inclusão desse acréscimo, o que foi admitido pela comissão processante,
que de forma clara registrou o fato, assim como registrou as derradeiras
considerações das duas outras testemunhas acima referidas, também a
pedido dessas. O procedimento adotado pela comissão, portanto, foi o
mesmo para as três testemunhas, o que demonstra tratamento imparcial
e isonômico. 

É irrelevante se, nesse último testemunho, "A comissão,
que já não estava mais na sala, foi chamada e prontamente aceitou
inserir o que o depoente queria dizer", como relata o autor.  Ora, se o
depoente ainda não havia assinado o termo, o ato ainda não estava
encerrado; qualquer ajuste ou adendo poria ser requerido.

O autor afirma ainda, de um modo mais amplo, que na
produção da prova oral "houve claro direcionamento dos depoimentos
para corroborar teses acusatórias, principalmente por meio de
supressão de passagens importantes do que foi falado por várias
testemunhas".

No entanto, não indicou o autor precisamente em quais
testemunhos e em relação a quais fatos específicos isso teria ocorrido e
exatamente no que a defesa teria sido prejudicada. Data venia, não é
crível que a defesa tenha sido tão prejudicada na colheita da prova oral,
como alega o autor, sem que porém nenhuma situação específica de
efetivo prejuízo possa ser precisamente identificada.

Especificamente no que atina à testemunha Agnaldo Peres
Neto, o autor apresentou o áudio da inquirição (ev3, ÁUDIO3), com
base no qual disse estar evidenciada "a forma como a Comissão
conduziu as oitivas e como houve claro direcionamento no sentido
distorcer o dito em depoimento com o inserido em ata, para fazer as
provas testemunhais validarem as acusações contra o Requerente" (ev1,
INIC1). Entretanto, também em relação a esse depoimento, nenhum
prejuízo concreto foi sinalado; apenas genéricas acusações.

Da confrontação entre o áudio dessa testemunha (ev3,
ÁUDIO3) e o respectivo termo de depoimento (ev1, OUT11) não ressai
nenhuma distorção entre o que foi falado e que foi registrado por escrito
(com exceção apenas daquilo que, a pedido do advogado do depoente,
foi registrado na ata sem qualquer oposição da comissão), tampouco se
infere qualquer tendência da comissão em manipular o ato a fim de
forçar a validação das teses de acusação.



E mais, no referido depoimento, as discussões havidas
entre o presidente da comissão processante, que presidia o ato
processual, e o advogado que acompanhava a testemunha, por si sós,
não revelam nenhum viés tendencioso da tríade processante. Com efeito,
nessa espécie de ato, mesmo na esfera judicial, é comum haver esses
embates, assim como é normal que quem o preside, por vezes,
entenda necessário impor ordem na condução dos trabalhos, sem que daí
se possa deduzir qualquer irregularidade ou nulidade. 

E foi justamente o que aconteceu.

Pelo que se percebe do áudio, no início do depoimento,
enquanto a testemunha respondia às primeiras perguntas do presidente
da comissão, uma terceira pessoa, identificada pelo autor como sendo o
advogado da testemunha, Dr. Gustavo Polido, expressava considerações
complementares sobre o que deveria ser respondido, sugerindo à
testemunha que fossem acrescidos ao seu depoimento novos elementos.

Por exemplo, quando o depoente era questionado sobre sua
sociedade com LAÉRCIO PETROVICZ, o advogado fala o seguinte: "o
Laércio também parou de exercer a sociedade ... (inaldível)... se quiser
ressaltar isso, pode ressaltar". Na sequência, quando o presidente da
comissão faz uma nova pergunta, o depoente, instado pelo
advogado, relata a saída de Laércio da sociedade no final 2017,
enquanto o advogado, paralelamente, ajuda o depoente nesse adendo,
dizendo o seguinte: "(desde 2017) ele (Laércio) não exercia atividade
na sociedade ... e nem retirava lucros, nem nada". A tentativa de
adendo, no entanto, foi totalmente desconsiderada pelo presidente da
comissão, que simplesmente tornou a reproduzir a pergunta ainda não
respondida (sobre o objeto da empresa). Depois, quando o depoente
começa a ser questionado acerca de sua relação com o delegado
CAIERON, ora autor, e mais precisamente sobre uma viagem que
fizeram juntos, o advogado novamente intervém e diz ao depoente:
"pode frisar que ele estava afastado ... (inaldível)... o braço, tá !?". O
depoente, então, tenta fazer esse acréscimo, mas é interrompido por uma
nova pergunta do presidente da comissão, à qual o depoente responde.
Ato contínuo, o advogado insiste com o depoente: "pode frisar que ele
estava afastado, porque senão não vai constar", em face do que o
depoente passa a referir que o acusado, por ocasião da viagem, estava
afastado por estar com um problema no braço. Diante dessa situação, o
presidente da comissão  pede ao depoente que se limite a responder
aquilo que lhe for perguntado. O advogado, no entanto, requer, "pela
ordem", que seja registrado o que a testemunha relatou acerca do
afastamento do acusado durante a viagem. O presidente da comissão,
então, esclarece as "regras" do ato e ressalta que o advogado não pode
intervir enquanto o depoente estiver sendo inquirido (primeira regra) e
que o advogado não pode aconselhar o depoente sobre o que responder
(segunda regra). Na sequência, o advogado insiste no registro acerca do
fato do acusado estar afastado de suas atividades quando da viagem
antes referida, mencionando que se tratava de uma assertiva do depoente



(o que notoriamente não correspondia à verdade, já que esse fato havia
sido trazido à tona pelo próprio advogado, e não pelo depoente) e que
precisava ser reduzida a termo. É então nesse momento que o presidente
da comissão, para impor ordem ao ato, de forma irrepreensível,
responde ao advogado o seguinte: "o que vai constar na ata é a
comissão que vai decidir, tá bom?". 

Veja-se, portanto, que essa assertiva do presidente da
comissão acerca do que iria constar ou não na ata, ao contrário do que
sugere o autor, não se refere ao que o depoente respondia (e de fato
deveria ser registrado), mas à insistente tentativa do advogado (do
depoente) de incluir no termo de depoimento um fato que foi
originariamente relatado pelo próprio advogado, e não pelo depoente. O
contexto dessa asserção do presidente da comissão, destarte, revela seu
verdadeiro sentido, que nem de longe é aquele propalado pelo autor.

A sequência desse depoimento bem demonstra que a
comissão não se negava a incluir na ata o que de fato era devido, pois, a
pedido do advogado do depoente, o presidente da comissão, sem
qualquer relutância, promoveu correção do texto do termo de
depoimento para adequá-lo com maior fidedignidade ao que
efetivamente havia sido dito pelo depoente, o que também ocorreu
quando um outro componente da comissão passou a inquirir a
testemunha.

No mais, o embate ocorrido entre o presidente da comissão
e o advogado da testemunha acerca da forma como as perguntas eram
realizadas não denota qualquer condução tendenciosa do ato. Nesse
ponto, houve mera divergência jurídica entre os envolvidos acerca do
que era ou não legalmente admissível na forma como as perguntas eram
articuladas, o que, por si só, também não revela nenhuma ilegalidade,
apenas posições antagônicas. 

Enfim, ao menos num exame perfunctório, próprio das
liminares, não vislumbro qualquer vício de forma ou parcialidade da
comissão disciplinar na produção da prova testemunhal.

2. Cerceamento de defesa em razão da existência de
fatos imputados ao autor no relatório final da comissão sem
correspondência no termo de indiciamento

Dispõe o art. art. 161, caput, da Lei nº 8.112/90:

Art. 161.  Tipificada a infração disciplinar, será formulada a
indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados
e das respectivas provas.

À luz desse preceptivo, "É pacífico o entendimento
jurisprudencial segundo o qual os fatos imputados ao servidor devem
ser pormenorizados quando do indiciamento" (MS 12.511/DF, Rel.



Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 26/09/2007, DJ 25/10/2007).

Porém, "Não há ilegalidade na ampliação da acusação a
servidor público, se durante o processo administrativo forem apurados
fatos novos que constituam infração disciplinar. O princípio do
contraditório e da ampla defesa deve ser rigorosamente observado (STF
- RMS 24.526/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe
15/08/2008)" (MS 9.128/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 16/02/2009, DJe
20/02/2009).

Assim, "caso promovido o reenquadramento jurídico das
infrações para transgressões mais gravosas ao indiciado ou se
formuladas acusações novas nos opinativos dos órgãos jurídicos antes
do julgamento, deve ser oportunizada vista dos autos ao acusado
previamente ao julgamento, sob pena de cerceamento de defesa" (MS
17.744/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 23/08/2017, DJe 19/12/2017).

No caso em apreço, no "despacho de indiciamento" (ev1,
OUT14), foram imputados ao autor, em suma, as seguintes condutas:
(a) Da violação do sigilo funcional e do vazamento de informações
sigilosas; (b) Nomeação e benefícios a parentes/amigos como
contrapartida; (c) Da introdução clandestina de equipamentos
eletrônicos do Paraguai; (d) Da prática indevida de atos empresariais
pelo DPF CAEIRON; (e) Uso do cargo para fins privados.

O autor sustenta que no relatório final da comissão
processante foram acrescidos os seguintes fatos, não indicados no termo
de indiciamento: "as consultas ao sistema PALAS; quartel general;
atuações em exportações Empresa MERIDIAN; atuação do acusado no
caso Meta 21; atuação do acusado no caso CBTI; da participação do
DPF Caieron na venda do sistema WEBINT; Projeto Genesis; da
sociedade informal do DPF Caieron para consultoria jurídica; o caso
nexxera; atuação no curso da sindicância; da vantagem econômica"
(ev1, INIC1).

À primeira vista, sem razão o autor, conforme passo a
expor.

2.1. Sistema PALAS. O item do relatório final (ev1,
OUT15) atinente às "consultas ao sistema PALAS" (item 4.1.1.2) está
relacionado ao tema "violação do sigilo funcional e do vazamento de
informações sigilosas" arrolado no termo de indiciamento. Desse
último extraio as seguintes considerações (ev1, OUT14):

Os fatos narrados no IPL n.º 012/2016 - DCINT/DIP/PF apontaram
para o envolvimento do acusado, FERNANDO CAIERON, Delegado
da Polícia Federal, lotado na SR/PF/SC, com o vazamento de



informações referentes a operações, da Polícia Federal e de outros
órgãos de investigação, em tendo como beneficiários agentes
políticos e empresariais catarinenses.

(...) 

Isso tudo estaria a demonstrar que pessoas com as quais o
ACUSADO se relacionava tinham acesso a informações privilegiadas
e, coincidentemente, o acusado, além de Delegado de Polícia
Federal, foi Diretor Regional de Combate ao Crime Organizado
(DRCOR) na SR/PF/SC, com amplo acesso a dados e sistemas da
Polícia Federal.

Outro fato que chama atenção no IPL n.º 12/2016 – DIP/PF é que o
ACUSADO buscava informações em outros sistemas sobre eventuais
medidas cautelares decretadas em desfavor de seus amigos.

(...)

2.1.1 – Das Infrações Considerando os vazamentos de informações
acima narrado, bem como que o ACUSADO tinha acesso aos
Sistemas de Inteligência policiais em razão de seu cargo e os utilizou
para fins privados, incorreu no inciso IX do art. 132 da Lei nº
8.112/90 e atentou contra os princípios da administração pública

Portanto, se no escopo do processo administrativo
disciplinar, segundo o termo de indiciamento, estava a apuração de
vazamentos de informações obtidas pelo acusado por meio de acesso a
sistemas da Polícia Federal, não há que se falar em inovação do relatório
final nesse ponto, uma vez que PALAS é um desses sistemas.

2.2. Quartel general. Nesse particular, o relatório final
refere o seguinte (ev1, OUT15, p. 65):

4.1.2 - O Quartel General. 

Convém registrar que as provas dos autos denotam que o café
Kopenhagen no shopping Beira-Mar, em Florianópolis, era tido como
uma espécie de QG (quartel general), um escritório, onde o
ACUSADO se reunia com os membros da organização criminosa e
onde eram discutidos todos os assuntos de interesse do grupo.

(...)

Abaixo JOSÉ AUGUSTO ALVES e FERNANDO CAIERON
combinam um almoço no referido shopping para tratar de negócios
referente à “ZONA AZUL”.

(...) 

Sempre que foram registrados encontros do ACUSADO com demais
envolvidos nas investigações, e até nos depoimentos das testemunhas,
observou-se que era o café Kopenhagen o local preferido de reunião. 

Quando indagados, por esta Comissão, sobre eventuais encontros
com o ora indiciado, foram unânimes as testemunhas ao afirmar
(embora não admitissem o teor ilícito das conversas) que era sempre,



no café Kopenhagen. É possível deduzir que a preferência ocorra em
razão de se tratar de um local aberto que dificulta a técnica de
captação ambiental para fins penais.

A menção à existência de um "quartel general" não diz
respeito a um fato delituoso que tenha implicado em alguma penalização
específica no âmbito do processo administrativo disciplinar. Trata-se,
isto sim, de mera circunstância fática que contextualiza a atuação do
acusado, irrelevante para fins de penalização; nada mais.

Destarte, também aqui, não há qualquer inovação no
relatório final que possa redundar em nulidade do PAD.

2.3. Atuações em exportações Empresa MERIDIAN. A
empresa MERIDIAN é referida no despacho de indiciamento no
seguinte contexto (ev1, OUT14, p. 21):

2.4 Da prática indevida de atos empresariais pelo DPF CAEIRON. 

A atividade empresarial é uma atividade econômica realizada com
habitualidade e com propósito de gerar lucro por meio da venda de
produtos ou prestação de serviços, sendo, em regra, vedada para os
servidores públicos.

Ocorre que o Relatório de Análise de Material Apreendido n.º
027/2018 do IPL n.º 12/2016 – DIP/PF revela inúmeros diálogos
entre o DPF CAIERON e os sócios da empresa MERIDIAM,
notadamente AGNALDO PERES NETO e LAÉRCIO JOSÉ
PETKOVICZ, com o fito de viabilizar operações de importação e
exportação.

De acordo com as informações colhidas no inquérito policial,
FERNANDO CAIERON estaria intermediando importações e
exportações de diversas mercadorias distintas em parceria com os
dois empresários.

Está claro, pois, que um dos fatos objeto do processo
administrativo disciplinar era o envolvimento do acusado nas operações
de importação e exportação da empresa MERIDIAM.

Logo, também não há qualquer inovação fática no relatório
final ao tratar "Da atuação do acusado em Exportações - empresa
MERIDIAM" (ev1, OUT15, p. 99).

2.4. Atuação do acusado no caso Meta 21. No despacho
de indiciamento há expressa referência ao Instituto META 21, nos
termos que seguem (ev1, OUT14):

2.4 Da prática indevida de atos empresariais pelo DPF CAEIRON.

(...)

Outro fato que chama atenção, é que há indícios de que o grupo se
valeu da simbiose espúria com agentes públicos para tentar viabilizar
a captação de U$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de dólares)



ofertados por um fundo internacional denominado MANNA
HOLDING TRUST. A análise dos celulares de JOSÉ AUGUSTO
ALVES e FERNANDO CAIERON revelou que ambos detinham
relação de proximidade com o empresário CLÁUDIO ROBERTO
BOCORNY SALGADO que atuava como representante do
“INSTITUTO META 21”.

No celular de FERNANDO CAIERON, foi encontrada uma série de
documentos relacionados ao INSTITUTO META 21 e ao fundo
MANNA WORLD TRUST.       

(...) 

2.4.1 Das infrações

(...)

Participou com empresários de negócios envolvendo o INSTITUTO
META 21, cujo projeto contou com a colaboração de agentes
públicos da Prefeitura Florianópolis/SC.

Em consonância com o termo de iniciamento, o relatório
final, ao tratar da "atuação do acusado no Caso META 21" (item 4.3.3),
faz alusão à comunhão de esforços empreendida pelo acusado e o
representante do Instituto Meta 21, sobretudo no que se refere à
tentativa de "viabilizar a captação de U$ 10.000.000.000,00 (dez
bilhões de dólares), ofertados por um fundo internacional denominado
MANNA HOLDING TRUST".

Há, portanto, nesse ponto, perfeita harmonia entre os fatos
articulados no termo de indiciamento e aqueles mencionados no
relatório final da comissão processante.

2.5. Atuação do acusado no caso CBTI. No termo de
indiciamento há a seguinte referência à ligação espúria entre o acusado
com a COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DA
INOVAÇÃO S/A (CBTI):  

2.4 Da prática indevida de atos empresariais pelo DPF CAEIRON.       

(...)

Dentre os itens encontrados no interior do veículo do ACUSADO, no
dia das buscas e apreensões, está o TERMO DE PARCERIA
COMERCIAL da empresa CBTI, entre CLAUDIO BOCORNY,
LUCIANO TEIXEIRA e AUGUSTO ALVES, o que apontaria para o
interesse (e até participação oculta) na referida sociedade.

Assim, ao versar sobre a "atuação do acusado no caso
CBTI" e explorar a relação existente entre o acusado e os sócios da
referida empresa, o relatório final da comissão guardou direta relação
com o que havia sido aventado no termo de indiciamento, de modo que,
também nessa parte, não há inovação alguma a ser rechaçada.



2.6. Participação do DPF Caieron na venda do sistema
WEBINT. No termo de indiciamento há expressa menção, entre as
atividades empresariais do acusado, acerca do seu envolvimento numa
sociedade informal destinada à venda de equipamentos de inteligência
para órgãos do poder público e particulares, in litteris (ev1, OUT14):

2.4 Da prática indevida de atos empresariais pelo DPF CAEIRON.       

(...)

Dentre os itens encontrados no interior do veículo do ACUSADO, no
dia das buscas e apreensões, está o TERMO DE PARCERIA
COMERCIAL da empresa CBTI, entre CLAUDIO BOCORNY,
LUCIANO TEIXEIRA e AUGUSTO ALVES, o que apontaria para o
interesse (e até participação oculta) na referida sociedade.

O esforço do ACUSADO nos contatos com os agentes políticos
significou mais uma ação estranha às atividades institucionais do
DPF CAIERON em benefício próprio e de pessoas privadas. 

O ACUSADO restou apontado como responsável por, em razão de
seu cargo – que o credenciaria para tal – cooptar clientes para o
grupo do qual faria parte: uma sociedade informal destinada à venda
de equipamentos de inteligência para órgãos do poder público, e
particulares. 

No celular do DPF CAIERON foram encontrados documentos
relacionados à aquisição de aparelhos eletrônicos pelo Ministério
Público de Santa Catarina junto à empresa privada SUNTECH. 

O ACUSADO debateu ativamente com JOSÉ AUGUSTO estratégias
para obter sucesso em vendas de equipamentos para os mais variados
órgãos do Poder Público, em especial como o MP/RS (conforme
depoimento de BENNY PETER DUTRA DORNELES), fato que
denota a possível existência de uma sociedade informal entre os
agentes       .

Em diálogo com BENNY PETER DUTRA DORNELES o ACUSADO
claramente se refere a JOSÉ AUGUSTO ALVES como sendo seu
“SÓCIO”: 

(...)

BENNY PETER DUTRA DORNELES, quando ouvido pela Comissão
de Disciplina, afirmou categoricamente que o DPF CAIERON se
deslocaria pessoalmente a Porto Alegre/RS para apresentar e
negociar o software de inteligência com o MP/RS. 

A sociedade informal (comercial), mas efetiva, entre o ACUSADO e
JOSÉ AUGUSTO, restou plenamente evidenciada. 

No RAMA n.º 003/2019, o DPF CAIERON dialoga via mensagens de
voz com BENNY PETER DUTRA DORNELES que relatou para a
Comissão de Disciplina as cobranças que o ACUSADO fazia para
que BENNY agendasse um encontro no MP/RS onde trataria
diretamente sobre a venda de equipamentos de inteligência



(possivelmente da SUNTECH) ao Parquet estadual, bem como,
outras soluções com órgãos públicos e privados do Rio Grande do
Sul no interesse da NEXXERA.       

E é justamente nesse contexto que o sistema WEBINT
surge no relatório final (ev1, OUT15):

4.3.5 Da participação do DPF CAEIRON na venda do sistema
WEBINT:

Outro fato relevante narrado no IPL 12/2016-DIP/PF explora a
atividade empresarial exercida pelo DPF CAEIRON, em conluio com
LUCIANO DA CUNHA TEIXEIRA e JOSÉ AUGUSTO ALVES, para
a comercialização de equipamentos de inteligência e serviços
correlatos junto a órgãos públicos. 

Sobre o DPF CAEIRON, o inquérito policial afirma que: “a
utilização do cargo policial garantiria o “trânsito livre” tanto no
nicho empresarial, quanto no nicho político, perfazendo assim uma
engrenagem de contrapartidas recíprocas entre os integrantes da
organização delituosa”. 

Lembra-se que um dos principais nomes ligados ao DPF CAIERON é
o do senhor JOSÉ AUGUSTO ALVES, representante da empresa
SUNTECH, que comercializa equipamentos de inteligência
sofisticados. Aliás, JOSÉ AUGUSTO ALVES foi acusado de vazar
informações de operações da Polícia Federal na Assembleia
Legislativa de Santa Catarina - ALESC 

Em depoimento, JOSÉ AUGUSTO ALVES afirmou que FERNANDO
CAEIRON o auxilia em sua atividade empresarial: (...)

Outro personagem importante desse enlace é o empresário LUCIANO
DA CUNHA TEIXEIRA, cujo relacionamento com o DPF CAEIRON
vai além de simples amizade, pois agem como sócios ocultos. 

Uma das provas da sociedade empresarial informal do Del.
FERNANDO CAIERON e LUCIANO DA CUNHA TEIXEIRA é
demonstrada em sua comemoração na venda de equipamentos de
inteligência para a Secretaria de Segurança Pública de Santa
Catarina e com a perspectiva de entabularem negócios promissores:

(...)

O caso em questão se refere a aquisição pela SSP/SC do sistema
WEBINT, no processo n.º 583/2018/SSP/SC, firmado entre a
Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina e a SENASP, a
ser utilizado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). 

Ao que consta do IPL 12/2016 DIP/PF: “a aquisição se deu por meio
de inexigibilidade licitação, em benefício dos envolvidos, valendo-se
da articulação e influência junto ao núcleo político em modus
operandi sedimentado na presente investigação.” (...)

Dessarte, também não há inovação nesse particular, porque
o envolvimento do acusado na venda de equipamentos de inteligência,
entre os quais se inclui o sistema WEBINT, fazia parte do objeto do



PAD. 

2.7. Projeto Gênesis. No termo de indiciamento é feito o
seguinte relato sobre o envolvimento do acusado na venda de
equipamentos de inteligência para órgãos públicos do Rio Grande do
Sul, no interesse da NEXXERA (ev1, OUT14):

2.4 Da prática indevida de atos empresariais pelo DPF CAEIRON.       

(...)

No RAMA n.º 003/2019, o DPF CAIERON dialoga via mensagens de
voz com BENNY PETER DUTRA DORNELES que relatou para a
Comissão de Disciplina as cobranças que o ACUSADO fazia para
que BENNY agendasse um encontro no MP/RS onde trataria
diretamente sobre a venda de equipamentos de inteligência
(possivelmente da SUNTECH) ao Parquet estadual, bem como,
outras soluções com órgãos públicos e privados do Rio Grande do
Sul no interesse da NEXXERA.       

É em relação a esses fatos que surge no relatório final a
referência ao Projeto Gênesis, in verbis (ev1, OUT15):

4.3.6 Da atuação do acusado no Projeto Gênesis: 

Depreende-se do RAMA 003/2019 que FERNANDO CAIERON
dialoga, via mensagens de voz, com BENNY PETER DUTRA
DORNELES sobre o PROJETO GENESYS da empresa NEXXERA
cujo objeto era, basicamente, oferecer soluções tecnológicas a órgãos
públicos e privados do Rio Grande do Sul. 

As negociações da empresa NEXXERA, cujos sócios são EDSON e
EDENIR SILVA, com JOSÉ AUGUSTO ALVES e o Del. FERNANDO
CAIERON ganham contornos empresariais em diversas frentes. 

Para as negociações do PROJETO GENESYS junto ao Estado do Rio
Grande do Sul, o DPF CAEIRON se valia dos serviços de BENNY
PETER DUTRA DORNELES, mormente para marcar reuniões com
possíveis clientes       .

(...)

Em depoimento, BENNY PETER DUTRA DORNELES disse porque o
DPF CAEIRON o demandava:

(...)

O ACUSADO pretendia oferecer o PROJETO GENESYS para
diversos órgãos públicos e instituições privadas do Rio Grande do
Sul, tanto que no diálogo acima BENNY PETER DUTRA DORNELES
cita a “Prefeitura” e a “PUC”.       

Não há, pois, inovação alguma também nesse ponto.



2.8. Sociedade informal do DPF Caieron para
consultoria jurídica. A existência de uma sociedade informal mantida
pelo acusado para o fim de prestar consultadoria jurídica está assim
ventilada no termo de indiciamento (ev1, OUT14):

2.4 Da prática indevida de atos empresariais pelo DPF CAEIRON.

(...)

No mesmo RAMA nº 018/2019, o DPF CAIERON manifesta o desejo
em abrir uma empresa para transitar valores de suas comissões em
razão de serviços de consultoria/assessoria, cujos trabalhos serão e
já estão sendo prestados

Em contato com LISANDRA CAIERON, foi mencionado que o
faturamento poderia ser superior a “4.8 k” (quatro milhões e
oitocentos mil anuais). 

Também com HELIO SANTANA teria constituído sociedade privada
informal para a prestação de assessoria na área advocatícia. Em
diálogos, ambos discutem valores a serem cobrados do
“contratante”. 

Em mensagem de celular apreendido, o DPF CAIERON explica a
HELIO SANTANNA como se daria sua consultoria: “Sendo que esse
valor mensal pela consultoria não significa que NÓS seremos
exclusivos deles. Entendeu?͟” . (destacar) 

Ou seja, quando o DPF CAIERON trata com o advogado HELIO
SANTANNA sobre o “valor mensal” a ser cobrado a título de
“consultoria”, o acusado usa o pronome pessoal “NÓS” o que
evidencia sua participação direta no esquema. 

Além disso, FERNANDO CAIERON, JOSÉ AUGUSTO e HÉLIO
SANT´ANNA prestariam seus “serviços” de forma remunerada,
inclusive mediante pagamentos periódicos, para a NEXXERA. 

Conforme gráfico ilustrativo apreendido na sede da empresa
NEXXERA, destaca-se a referência a “serviços” prestados na área de
“INTELIGÊNCIA CIBERNÉTICA, consistente no oferecimento dos
seguintes produtos: a ) PRODUTO SUÍTE I.C ; b) SERVIÇO P.D.T.I ;
c) SALA SEGURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO e d)
RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA DIGITAL. 334. O “PRODUTO
SUÍTE I.C” ( INTELIGÊNCIA CIBERNÉTICA), tendo como
“HEADER” a empresa NEXXERA, indicando a participação da
empresa técnica e ação, de fato, formada pelos srs. FERNANDO
CAIERON, JOSÉ AUGUSTO ALVES e LUCIANO DA CUNHA
TEIXEIRA, nos termos do painel explicativo, a qual estaria apta para
contratação de SERVIÇO IMEDIATO E PRODUTOS EM MÉDIO
PRAZO, assim como os serviços: “SALA SEGURA” e “RELATÓRIO
DE INTELIGÊNCIA DIGITAL” estariam disponíveis. 

Há clara referência ao nome “FC” (FERNANDO CAIERON) e LTX
(LUCIANO TEIXEIRA) como responsáveis, com JOSÉ AUGUSTO,
na empresa TÉCNICA E AÇÃO.



Portanto, também não há aqui qualquer inovação do
relatório final ao tratar do tema no item 4.3.7 (ev1: OUT15):

4.3.7 Da sociedade informal do DPF CAEIRON para consultoria
jurídica: 

Além das inúmeras irregularidades narradas até o presente momento,
o DPF CAEIRON também constituiu sociedade privada informal
para a prestação de assessoria jurídica com HÉLIO SANTANNA, o
qual é advogado e Delegado de Polícia Federal aposentado. 

A princípio, os serviços seriam prestados para a empresa NEXXERA,
cujos sócios são EDSON e EDENIR SILVA, e contariam com a
participação de JOSÉ AUGUSTO ALVES. 

Em um dos diálogos gravados, em 10/11/2017, o DPF CAEIRON
explica a HÉLIO SANTANNA como devem proceder, sugerindo a
integração de “MARA” (esposa de HELIO SANTANNA) ao grupo,
que seria constituído pelo ACUSADO, por HÉLIO SANTANNA e
JOSÉ AUGUSTO ALVES.

 A ideia central era que os serviços jurídicos prestados à empresa
NEXERA não fossem de forma exclusiva, o que sugere a intenção do
DPF CAEIRON de obter novos clientes, além do que, o ACUSADO
almejava receber uma remuneração mensal, donde se infere que
haveria uma habitualidade na prestação dos serviços jurídicos à
empresa: (...)

Como se vê, a relação entre o que está no termo de
indiciamento e os fatos do relatório final é evidente.

2.9. O caso nexxera. Sobre essa questão, colho
do relatório final o seguinte excerto (ev1, OUT15):

5.1 O caso NEXXERA: 

Em 03/11/2017, LUIZ GUSTAVO DUTRA DE MENEZES e RAFAEL
SCHAFER, ambos sócios da empresa NEXXERA TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA, procuraram a Polícia Federal para noticiar que
teriam sido chamados, por seus sócios EDSON SILVA e EDENIR
SILVA, para uma reunião na sede da NEXXERA. 

Nessa reunião, EDSON SILVA e EDENIR SILVA, acompanhados de
advogados e de indivíduos identificados como “Delegados de Polícia
Federal”, teriam acusado os noticiantes de violação de direito
autoral e de concorrência desleal. 

Após sucessivas ameaças de prisão, os supostos Delegados de Polícia
Federal, ao lado de EDSON SILVA e EDENIR SILVA, teriam colhido
assinaturas em documentos voltados a excluir os coagidos dos
quadros da NEXXERA. 

A análise do celular de FERNANDO CAIERON forneceu indícios de
que os tais Delegados seriam o próprio FERNANDO CAIERON e
HÉLIO SANTANNA E SILVA JÚNIOR, Delegado de Polícia Federal
aposentado que atualmente exerce a advocacia. 



O Relatório de Análise de Material Apreendido n.º 009/2018
identifica a transcrição de uma série de diálogos travados entre
FERNANDO CAIERON, JOSÉ AUGUSTO e HÉLIO SANTANNA em
que os investigados discutem estratégias para que a apuração dos
fatos relacionados à empresa NEXXERA não avance. 

Os interlocutores ajustam versões a serem apresentadas à autoridade
policial, trocam cópias dos depoimentos prestados por testemunhas e
combinam de sustentar a tese de que apenas HÉLIO SANTANNA foi
remunerado por sua atuação na reunião de sócios promovida em
03/11/2017. 

A leitura dos diálogos também aponta no sentido de que houve
contraprestação pecuniária pelos sócios EDENIR e EDSON SILVA
para que os investigados utilizassem dos cargos de Delegado para
coagir os demais sócios e funcionários em benefício dos interesses de
seus contratantes.

Em transcrição de mensagem de voz, FERNANDO CAIERON a
HÉLIO SANT´ANNA discutem o valor a ser cobrado do
“contratante” de seus serviços. (...)

Esses mesmos fatos foram abordados no termo de
indiciamento, ainda que não tenha sido utilizada a expressão "O caso
NEXXERA", conforme segue (ev1, OUT14):

2.5 Uso do cargo para fins privados. 

O ACUSADO utilizou do seu cargo no interesse de grupo privado -
para coagir funcionários da empresa NEXXERA, a pedido dos
proprietários da empresa, para que assinassem documentos em
prejuízo de tais empregados. 

Em 13/11/2017, LUIZ GUSTAVO DUTRA DE MENEZES e RAFAEL
SCHAFER, ambos sócios da empresa NEXXERA TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA., procuraram a Polícia Federal para noticiar que
teriam sido chamados, por seus sócios EDSON SILVA e EDENIR
SILVA, para uma reunião na sede da NEXXERA. 

Nessa oportunidade, EDSON SILVA e EDENIR SILVA,
acompanhados de advogados e de indivíduos identificados como
“Delegados de Polícia Federal”, teriam acusado os noticiantes de
violação de direito autoral e de concorrência desleal. 

Após sucessivas ameaças de prisão, os supostos Delegados de Polícia
Federal, ao lado de EDSON SILVA e EDENIR SILVA, teriam colhido
assinaturas em documentos voltados a excluir os coagidos dos
quadros da empresa NEXXERA. 

A notícia de fato deu ensejo à instauração da Sindicância n.º
003/2018 junto à Superintendência Regional da Polícia Federal de
Santa Catarina. 

Ocorre que, a análise do celular do DPF CAIERON, no bojo do IPL
n.º 12/2016 – DIP/PF, forneceu indícios de que os tais Delegados
Federais seriam o próprio FERNANDO CAIERON e HÉLIO SANT
´ANNA E SILVA JÚNIOR, Delegado de Polícia Federal aposentado,
que atualmente exerce a advocacia. 



O Relatório de Análise de Material Apreendido n.º 009/2018
identifica a transcrição de uma série de diálogos travados entre o
ACUSADO, JOSÉ AUGUSTO e HÉLIO SANTANNA em que os
investigados discutem estratégias para que a apuração dos fatos
relacionados à empresa NEXXERA não avance. 

Os interlocutores ajustam versões a serem apresentadas à autoridade
policial, trocam cópias dos depoimentos prestados por testemunhas e
combinam de sustentar a tese de que apenas HÉLIO SANTANNA foi
remunerado por sua atuação na reunião de sócios promovida em
03/11/2017, o que demonstra que o DPF CAIERON e HÉLIO
SANTANNA estiveram presentes na reunião promovida na NEXXERA
com o intuito de coagir alguns dos sócios a se retirarem do
empreendimento.       

A leitura dos diálogos também aponta no sentido de que houve
contraprestação pecuniária pelos sócios EDENIR e EDSON SILVA
para que os investigados utilizassem dos cargos de Delegados
Federais para coagir os demais sócios e funcionários em benefício
dos interesses de seus contratantes. 

Em transcrição de mensagem de voz enviada via aplicativo pelo DPF
CAIERON a HÉLIO SANT´ANNA há a discussão do valor a ser
cobrado do “contratante” de seus serviços, uma vez que, prima facie,
na última oportunidade teriam exigido pagamento na ordem de R$
30.000,00 (trinta mil reais).       

Mais uma vez, portanto, não há a alegada inovação.

2.10. Atuação no curso da sindicância. Esse item do
relatório final da comissão processante versa sobre a coação do acusado
sobre testemunhas da Sindicância n.º 003/2018, que teve tramitação na
Superintendência Regional da Polícia Federal de Santa Catarina,
instaurada a partir das denúncias do "caso Nexxera", consoante consta
do item 2.5 do termo de indiciamento, acima transcrito. 

Sobre esse assunto, no termo de indiciamento constou o
seguinte (ev1, OUT14):

2.5 Uso do cargo para fins privados. 

(...)

O Relatório de Análise de Material Apreendido n.º 009/2018
identifica a transcrição de uma série de diálogos travados entre o
ACUSADO, JOSÉ AUGUSTO e HÉLIO SANTANNA em que os
investigados discutem estratégias para que a apuração dos fatos
relacionados à empresa NEXXERA não avance. 

No Relatório de Análise de Material Apreendido - RAMA
n.º 009/2018, suso citado, há diálogos do acusado que demonstraram a
manipulação das testemunhas da sindicância e é justamente esse um dos
documentos utilizados pela comissão processante nesse ponto do
relatório final (ev1, OUT15, p. 251/252).



Não há dúvidas, pois, que a interferência do acusado sobre
as testemunhas da sindicância estava referida no termo de indiciamento,
ainda que de forma não expressa. 

Ademais, cuida-se de um desdobramento do fato principal
em investigação (caso Nexxera).

Ad argumentandum tantum, ainda que se entenda a coação
sobre as testemunhas da sindicância não poderia ser objeto de
penalização em razão da ausência de expressa referência a esse fato no
termo de indiciamento, há que se considerar que a inclusão desse ponto
no relatório final nenhum prejuízo trouxe ao autor. 

É que a questão da coação das testemunhas da sindicância
é apenas um dos elementos em torno de um fato principal, qual seja, o
que no relatório é chamado de "caso Nexxera" (item 5.1), que cuida
essencialmente da coação de funcionários da Nexxera por meio de uma
ação simulada da Polícia Federal. Já a coação das testemunhas da
sindicância que teve origem no "caso Nexxera" está compreendida
no subitem 5.1.2 do relatório. 

Veja-se, a partir das conclusões do relatório final sobre o
"caso Nexxera", que a coação sobre as testemunhas da sindicância é um
elemento menor, de mero reforço do ato delituoso, no contexto do fato
investigado (ev1, OUT15):

a) as trocas de mensagens entre os envolvidos combinando a coação
dos funcionários por meio de uma ação simulada da Polícia Federal;
b) a execução do plano com a participação do DPF CAEIRON,
HELIO SANTANNA (policial aposentado) e de JOSÉ AUGUSTO
ALVES que se apresentaram como policiais na reunião; c) o
reconhecimento do DPF CAEIRON pelas testemunhas coagidas; d)
um áudio gravado pelo sr. RAFAEL SCHAFFER em que consta a
referência pela “contratação da polícia federal” pelos sócios da
empresa NEXXERA; f) as trocas de mensagens entre os funcionários
coagidos que demonstram o sucesso operação policial simulada na
intimidação dos envolvidos; g) a ação do grupo criminoso sobre
duas testemunhas do caso que foram recontratadas pela empresa
NEXXERA sob a condição de faltarem com a verdade em seus
depoimentos; h) o recebimento de vantagem indevida pela
participação no episódio; i) etc.. 

Portanto, a participação do DPF CAEIRON nos fatos, além de crime
de corrupção passiva, configura a infração de prevalecer-se,
abusivamente, da condição de funcionário policial, conduta prevista
no inciso XLVIII do art. 43 da Lei nº 4.878/65, 

Ademais, o ACUSADO incidiu nas disposições do inciso I, do art. 11
da Lei 8.429/92 (improbidade administrativa) ao praticar ato visando
fim proibido em lei e regulamento.

Isto é, o fato principal, a coação por meio de uma ação
simulada da Polícia Federal (abordado no despacho de indiciamento),
em conjunto com as demais circunstâncias apuradas, por si sós,



conduziriam à configuração da infração disciplinar "prevalecer-se,
abusivamente, da condição de funcionário policial", conduta prevista no
inciso XLVIII do art. 43 da Lei nº 4.878/65, mesmo que não houvesse
prova de coação das testemunhas na sindicância.

De mais a mais, a pena de demissão aplicada ao autor
subsistiria mesmo que afastada fosse a conduta acima referida,
porquanto foram múltiplos os fatos e enquadramentos que conduziram à
penalidade máxima, consoante se infere da decisão final Ministro de
Estado da Justiça e Segurança Pública (ev1, OUT28, p. 41):

À vista do que consta dos autos e pelas razões de fato e fundamentos
de direito apresentados pela Consultoria Jurídica, nos termos do
PARECER n. 00829/2021/CONJURMJSP/CGU/AGU, DESPACHO
DE APROVAÇÃO n. 01606/2021/CONJUR-MJSP/CGU/AGU e do
DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 01609/2021/CONJUR-
MJSP/CGU/AGU, que acolho como razões de decidir, no exercício da
competência delegada pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº 3.035, de
27 de abril de 1999, JULGO 

FERNANDO AMARO DE MORAES CAIERON, ocupante do cargo
de Delegado de Polícia Federal do Quadro de Pessoal da Polícia
Federal, matrícula PF nº 6542, incurso na penalidade de
DEMISSÃO, com fundamento nos artigos 48, inciso II, da Lei nº
4.878, de 3 de dezembro de 1965, e 132, caput, da Lei n° 8.112, de 11
de dezembro de 1990, por infringir o disposto nos artigos 43, incisos
XIV e XLVIII, da mencionada Lei 4.878, e 132, incisos IV e IX, da
referida Lei 8.112, c/c artigos 9º, caput, e 11, caput, da Lei n° 8.429,
de 2 de junho de 1992, ao exercer o comércio ou participar de
sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário;
prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial;
revelar segredo do qual se apropriou em razão do cargo; e praticar
ato de improbidade administrativa.

Destarte, não há que se falar em nulidade a esse respeito.

2.11. Da vantagem econômica. Esse item do relatório final
(item 5.2) diz respeito às ganhos financeiros obtidos pelo acusado no
"caso Nexxera" e tem, sim, correlação com o termo de indiciamento, no
qual a comissão faz menção ao valor pago ao acusado, in verbis (ev1,
OUT14):

2.5 Uso do cargo para fins privados. 

O ACUSADO utilizou do seu cargo no interesse de grupo privado -
para coagir funcionários da empresa NEXXERA, a pedido dos
proprietários da empresa, para que assinassem documentos em
prejuízo de tais empregados. 

Em 13/11/2017, LUIZ GUSTAVO DUTRA DE MENEZES e RAFAEL
SCHAFER, ambos sócios da empresa NEXXERA TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA., procuraram a Polícia Federal para noticiar que
teriam sido chamados, por seus sócios EDSON SILVA e EDENIR
SILVA, para uma reunião na sede da NEXXERA. 



Nessa oportunidade, EDSON SILVA e EDENIR SILVA,
acompanhados de advogados e de indivíduos identificados como
“Delegados de Polícia Federal”, teriam acusado os noticiantes de
violação de direito autoral e de concorrência desleal. 

(...)

Em transcrição de mensagem de voz enviada via aplicativo pelo
DPF CAIERON a HÉLIO SANT´ANNA há a discussão do valor a
ser cobrado do “contratante” de seus serviços, uma vez que, prima
facie, na última oportunidade teriam exigido pagamento na ordem
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).       

A alegação inovação, assim, não prospera.

3. Ilegalidade do Inquérito Policial que deu origem ao
processo Administrativo 

O autor assevera que o inquérito que deu origem ao PAD
(IPL 012/20016) foi instaurado de forma ilegal. Primeiro, porque o
denunciante, que reside em Florianópolis, fez a denúncia em
Brasília/DF, o que, na compreensão do autor, sugere tenha havido algum
favoritismo ou relação escusa entre agentes públicos e particulares, em
afronta ao princípio da impessoalidade. Segundo, porque o inquérito foi
instaurado sem que houvesse qualquer diligência prévia acerca da
denúncia, em menosprezo ao § 3º do art. 5º do CPP, que exige que seja
"verificada a procedência das informações.

A insurgência do autor, à primeira vista, não merece
guarida.

A uma, porque o juízo cível não não é a seara adequada
para discussão de eventuais nulidades do inquérito policial.

A duas, porque, segundo consta no despacho de
indiciamento, a validade e regularidade do inquérito já foram firmadas
na esfera penal, inclusive pelo e. TRF4 (ev1, OUT14, p. 2):

Tratou-se inicialmente de inquérito policial que tramitou perante o
Juízo criminal federal de primeira instância da comarca de
Florianópolis, posteriormente encaminhado ao Tribunal Regional
Federal da 4ª Região. 

As investigações que deram início ao IPL nº 0012/2016 - DIP/PF,
após autorização judicial para a realização de busca e apreensão,
arrecadaram farto material relacionado ao ACUSADO. Em especial,
o celular do investigado FERNANDO CAIERON apreendido em
29/08/2018, cujas informações dali extraídas deram origem a
diversos Relatórios de Material Apreendido. 

Já no TRF4 a autoridade policial renovou pedido de busca e
apreensão, também em face do ACUSADO. 



Pelo juízo atestou-se, já ali, a regularidade de toda a investigação até
então realizada e, conforme registrado pelo senhor Desembargador
Relator, “o IPL vem sendo conduzido de modo válido e adequado e
que as decisões proferidas revestem-se dos requisitos de competência,
forma, fundamentação e adequação exigíveis à época em que
proferidas”, tendo sido todas as medidas ratificadas.

No relatório final, a comissão processante tornou a
enfrentar essa controvérsia, in litteris (ev1, OUT15, p. 279):

Novamente, a defesa – alegando inexistência de presunção de
legalidade absoluta - insistiu no fato de que o IPL n.º 12/2016 –
DIP/PF estaria marcado por diversas ilegalidades e abusos que, de
acordo com a Lei de Abuso de Autoridade, não podem ser
desprezados, ainda mais quando materializadas provas em sentido
contrário. 

Sobre os fatos esta Comissão já se manifestara:

“No tocante às investigações conduzidas pela Diretoria de
Inteligência Policial, informa-se que o Regimento Interno da
Polícia Federal atribui à DIP/PF a competência para
"executar operações de inteligência policial e de investigações
criminais, por determinação expressa do Diretor-Geral ou em
caso de ações de contra-inteligência", que foi o caso.
Outrossim, a Instrução Normativa 13/2005-DG/DPF atribui à
DICINT/DIP/PF a promoção de "(...) operações policiais
relativas às ações de inteligência, especificamente na área de
contra-inteligência, bem como apoiar e acompanhar todas as
operações em que se detecte a participação de servidor em
atividade criminosa." O âmbito de atuação da Diretoria de
Inteligência Policial e da DICNT/DIP/PF abrange todo o
território nacional, não havendo competência exclusiva da
Superintendência Regional de Santa Catarina na apuração dos
fatos em testilha, o que torna regular a investigação
conduzida pela Divisão de Contra-inteligência Policial no IPL
n.º 12/2016 - DIP/PF. Os atos persecutórios do IPL n.º 12/2016
DICINT/DIP/PF gozam de presunção de legitimidade, os quais
foram autorizados pela Justiça Federal e acompanhados pelo
Ministério Público Federal, não havendo, em tese, vícios que
ensejem a ilegalidade da investigação”.

Mais tarde, novamente provocada pela mesma tese defensiva, esta
Comissão voltou a se manifestar, no seguinte sentido:

“Contudo, em homenagem à defesa (conforme já feito em Ata
anterior), e em linhas gerais, pode-se novamente pontuar que:
A PORTARIA Nº 155, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018, do
Ministério da Segurança Pública, que aprova o Regimento
Interno da Polícia Federal (D.O.U. publicado em 17/10/2018),
em seu art. 18, prescreve claramente que à Diretoria de
Inteligência Policial compete: I (...) II - planejar e executar
operações de contrainteligência (...), o que flagrantemente era
o caso. Também conforme é de conhecimento do acusado (que
é Delegado de Polícia, Federal), as investigações e operações
– desde que obedecida a competência do Juízo próprio (ratione
loci) – por questões de operacionalidade, logística, condições
técnicas e outras, poderão ser iniciadas e/ou deslocadas para



o órgão central se necessário. A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº
108-DG/PF, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2016, que regulamenta
a atividade de polícia judiciária da Polícia Federal não veda
tal medida e prevê expressamente que a distribuição de meios e
recursos disponíveis à investigação atenderá à gravidade e à
complexidade dos fatos investigados. Mesmo as notícias
direcionadas às unidades regionais e descentralizadas poderão
ser remetidas às Unidades do órgão central (não é a regra,
evidentemente) – que existe justamente para também
proporcionar o apoio investigativo e operacional necessário às
unidades (cabendo ao órgão central a análise quanto à
pertinência e viabilidade). As prescrições do art. 5º da IN 108
(Do Registro e Análise) prescrevem o rito para as notícias-
crimes quando dirigidas as unidades regionais (regra), mas
não impedem, ou proíbem, excepcionalmente, sejam dirigidas
diretamente ao órgão central (que excepcionalmente poderá
permanecer com a investigações, ou encaminhá-la à unidade
regional melhor adequada para aquela investigação). No caso
dos autos não se vislumbra qualquer impeditivo normativo
para que a investigação inicialmente classificada como de
contrainteligência (e em cujo bojo sequer se mencionava o
nome do acusado) fosse conduzida pela Unidade própria no
órgão central - procedimento desde seu nascedouro conduzido
perante autoridade judicial competente e exaustivamente
submetida ao crivo judicial em todas as suas fases e medidas, o
que goza portanto de presunção de legitimidade e legalidade.”

Contudo, a defesa continua a insistir na tese de nulidade do IPL
012/2016 – DIP/PF e na obrigatoriedade desta Comissão em
declará-la. 

Esta Comissão já se manifestou nesse sentido:

“Ademais, NÃO PODE esta comissão simplesmente
ARQUIVAR procedimento regularmente instaurado (cujo
fundamento é a Portaria instauradora do senhor Diretor-
Geral), cujo MERITO (eventuais condutas e responsabilidades
atribuídas ao acusado) ainda sequer foi analisado, e para cujo
esclarecimento espera-se o interesse do próprio acusado e sua
defesa. Estamos em fase de instrução. Registre-se, finalmente,
que a Comissão Permanente do PAD não é órgão consultivo,
sendo assim, compete ao acusado assumir o seu ônus
probatório. O mérito, esta comissão enfrentará no momento
processual adequado, que é o Relatório final – após a
produção de todas as provas necessárias, incluídas as de
interesse da defesa, cujo acesso amplo aos autos, em
homenagem ao princípio da ampla defesa, tem sido
eficazmente garantido. Desta forma, nesta fase, impõem-se a
continuidade das atividades relacionadas ao Procedimento
Administrativo Disciplinar n.º 04/2020 – COGER/PF.” 

A tese defensiva do acusado sobre os supostos vícios, abusos e
ilegalidades do IPL N.º 12/2016 – DIP/PF não merece prosperar.
Ademais, vale destacar que a manifestação do TRF4 é justamente em
sentido contrário. 

Pelo juízo atestou-se, quando da chegada das investigações na
segunda instância, quanto à regularidade de toda a investigação até
então realizada e, conforme registrado pelo senhor Desembargador



Relator, que: “o IPL vem sendo conduzido de modo válido e
adequado e que as decisões proferidas revestem-se dos requisitos de
competência, forma, fundamentação e adequação exigíveis à época
em que proferidas”, tendo sido todas as medidas ratificadas.

4. Inaplicabilidade do art. 11. da Lei de Improbidade
Administrativa ao presente caso em razão do advento da Lei  nº
14230/21 

Em apertada síntese, o autor sustenta que, "todo processo
disciplinar, desde sua instauração, apontou para possível prática de
improbidade nos termos do art. 11, I da lei improbidade administrativa.
(...) o relatório da comissão, que indicou a aplicação do art. 11, I, foi
elaborado antes da advento da lei 14230/21. Assim, os elementos
presentes no relatório da comissão processante e a indicação de
possíveis atos de improbidade não estão mais em vigor. Dessa forma
imperioso que seja aplicada norma mais benéfica, portanto estando o
ato impugnado" (ev1, INIC1).

Na espécie, ao autor foi aplicada a pena de demissão por
terem suas condutas se subsumido a múltiplas disposições
legais, consoante consta na decisão final do Ministro de Estado da
Justiça e Segurança Pública, que torno a transcrever (ev1, OUT28, p.
41):

À vista do que consta dos autos e pelas razões de fato e fundamentos
de direito apresentados pela Consultoria Jurídica, nos termos do
PARECER n. 00829/2021/CONJURMJSP/CGU/AGU, DESPACHO
DE APROVAÇÃO n. 01606/2021/CONJUR-MJSP/CGU/AGU e do
DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 01609/2021/CONJUR-
MJSP/CGU/AGU, que acolho como razões de decidir, no exercício da
competência delegada pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº 3.035, de
27 de abril de 1999, JULGO 

FERNANDO AMARO DE MORAES CAIERON, ocupante do cargo
de Delegado de Polícia Federal do Quadro de Pessoal da Polícia
Federal, matrícula PF nº 6542, incurso na penalidade de
DEMISSÃO, com fundamento nos artigos 48, inciso II, da Lei nº
4.878, de 3 de dezembro de 1965, e 132, caput, da Lei n° 8.112, de 11
de dezembro de 1990, por infringir o disposto nos artigos 43, incisos
XIV e XLVIII, da mencionada Lei 4.878, e 132, incisos IV e IX, da
referida Lei 8.112, c/c artigos 9º, caput, e 11, caput, da Lei n° 8.429,
de 2 de junho de 1992, ao exercer o comércio ou participar de
sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário;
prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial;
revelar segredo do qual se apropriou em razão do cargo; e praticar
ato de improbidade administrativa.

Eis o texto dos preceptivos legais invocados na decisão:

Lei 4.878/65:

Art. 43. São transgressões disciplinares:   

(...)



XIV - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, salvo
como acionista, cotista ou comanditário; 

(...)

XLVIII - prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário
policial;

Art. 48. A pena de demissão, além dos casos previstos na Lei nº
1.711, de 28 de outubro de 1952, será também aplicada quando se
caracterizar:

(...)

Il - transgressão dos itens IV, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXVIII,
XXXVI, XXXVIII, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, L, LI, LII, LIII, LV,
LVIII, LXI e LXII do art. 43 desta Lei.

 

Lei 8.112/90:

Art. 132.  A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

IV - improbidade administrativa;

(...)

IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;

 

Lei nº 8.429/92 - LIA (redação original, anterior à Lei nº 14.230/21):

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego
ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e
notadamente:

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

Portanto, especificamente em relação à Lei de
Improbidade Administrativa (Lei nº 8429/92), não foi aplicado ao autor
o inciso I do art. 11 como inicialmente proposto pela comissão
processante em seu relatório final (ev1, OUT15). Foram aplicados ao
autor, isto sim, o caput do art. 9º e o caput do art. 11 da LIA, em sua
redação original, preceptivos que, após as alterações promovidas pela
Lei nº 14.230/21 passaram a estar assim redigidos:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1711.htm


Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em
enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso,
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do
exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de
atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e
notadamente:         (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

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:         (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Como se vê, nesse particular, a novel legislação trouxe
como única alteração relevante a exigência do elemento subjetivo - dolo
- para a configuração do ato de improbidade administrativa nessas
hipóteses, o que não tem repercussão no caso do autor, uma vez que suas
condutas foram flagrantemente consideradas dolosas, e não apenas
culposas.

5. Pena excessiva (demissão) decorrente dos vícios
formais praticados no PAD 

Consoante até aqui deduzido, não vislumbro os propalados
vícios formais a que se refere a peça pórtica. 

A pena de demissão está lastreada em farta prova
documental e testemunhal. O extenso e detalhado relatório final da
comissão processante (ev1, OUT15) possui 295 páginas, nas quais cada
conduta dolosa do autor é esmiuçada e minuciosamente revelada,
evidenciando, ao menos neste juízo perfunctório, o acerto da penalidade
aplicada, haja vista a gravidade dos atos apurados.

Nessa linha de entendimento, oportuno trazer à
colação excerto do Despacho de Aprovação nº 01606/2021/CONJUR-
MJSP/CGU/AGU (ev1, OUT28, p. 35/36) que culminou com a
aplicação da pena demissão ao autor pela autoridade competente:

Com fundamentos sólidos, individualizando a conduta ilícita de
FERNANDO AMARO DE MORAES CAIERON do ponto de vista
disciplinar, a insigne Parecerista desta Consultoria Jurídica aponta
com esmero a farta comprovação nos autos de que o indiciado, de
forma efetiva e perniciosa à administração da Polícia Federal,
revelara, ilicitamente, segredos dos quais se apropriara em razão do
cargo público que exercia; prevalecendo-se de forma abusiva de sua
condição de Delegado de Polícia Federal, quando por ação dolosa
propiciara “vazamento de informações relacionadas às operações da
Polícia Federal (Operações: 26ª Fase da Lava Jato, Alcatraz e
Patrola), bem como restou provada a consulta da informação quanto
à divulgação do resultado a terceiros não autorizados através de
documentos e depoimentos”; além de que o acusado exercera

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14230.htm#art2


atividade empresarial vedada por lei, obtendo rendimentos extras na
iniciativa privada, com o agravante de haver se valido para tal de
sua condição de policial federal.

6. Ilegalidade do processamento do PAD em local
diverso do qual o investigado exercia suas funções (competência
territorial)

De acordo com a petição inicial, o autor era lotado na
Superintendência da Polícia Federal em Santa Catarina, por isso o PAD
deveria ter sido aqui processado, e não em Brasília. 

Argumenta o autor que "O manual de processo
administrativo disciplinar da CGU, ao tratar sobre a competência
territorial para instauração do PAD nos diz 10 : No aspecto espacial, o
processo disciplinar será instaurado, preferencialmente, no âmbito do
órgão ou instituição em que supostamente tenha sido praticado o ato
antijurídico. Essa regra geral tem o propósito de facilitar a coleta de
provas e a realização de diligências necessárias à elucidação dos fatos
controversos. Inexistiam motivos para o deslocamento do processo
disciplinar para Brasília. A superintendência catarinense dispunha de
todos requisitos para instauração e regular andamento do feito.
Inclusive cabe destacar que muitos dos servidores que foram
testemunhas no referido PAD tem lotação funcional em Brasília. Essa
proximidade de testemunhas(notadamente da acusação) e membros da
comissão processante é outro ponto que reforça a parcialidade na
condução do referido PAD. Inclusive uma das testemunhas, o Apf
Marcus Paes foi ouvido na mesma sala em que a comissão realizava
seus trabalhos (sob alegação de problemas técnicos em sua
computador). Curiosamente vários dos questionamentos formulados
pela defesa foram indeferidos pela presidência da comissão e ficaram
sem registro no ata".

Mais uma vez, à primeira vista, não assiste razão ao autor,
sobretudo diante da gravidade e amplitude dos fatos investigados e o
risco, ainda que potencial, de o acusado buscar amparo em sua rede de
conhecimento local, com o fim de obstar a fiel apuração das condutas
ilícitas que lhe foram imputadas. 

De mais a mais, não havendo prova de nenhum prejuízo
efetivo à defesa, senão meras conjecturas dissociadas de elementos de
prova concretos, o processamento do PAD em outra unidade da
federação não revela qualquer nulidade.

Em conclusão, não antevejo probabilidade do direito
invocado (art. 300 do CPC), de sorte que não há como acolher a tutela
de urgência requestada.

III - DISPOSITIVO



Ante o exposto: 01. Indefiro o pedido de tutela de
urgência, nos termos da fundamentação. 02. Deixo de designar
audiência de conciliação, em razão da natureza do direito aqui versado
(art. 334, §4º, II, CPC/2015). 03. Cite-se. 04. Apresentada contestação,
abra-se vista à parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias.
05. Após, intimem-se as partes para, em 15 dias, manifestarem-se acerca
das provas que pretendem produzir. 06. Havendo pedido de produção de
provas, venham conclusos para saneador; caso contrário, intime-se as
partes para apresentação de alegações finais. Após, venham os autos
conclusos para sentença. 07. Intimem-se.
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