
•b
£* Fls
«j

Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1a INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS
1a VARA FEDERAL

SENTENÇA : 2017 - TIPO A
PROCESSO N° : 18024-60.2013.4.01.3200
CLASSE : 7300 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA / IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU : JOÃO SOCORRO CAVALCANTE DA COSTA

PCTTn0: 90.07.00.02

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra JOÃO SOCORRO CAVALCANTE DA

COSTA, pleiteando a sua condenação nas penas do artigo 12, incisos II e III, da Lei

n° 8.429/92, pela prática de atos ímprobos e condutas lesivas ao erário municipal do

Careiro/AM e atentatórias aos princípios da Administração Pública.

O MPF narra que o requerido foi presidente da Câmara Municipal de

Careiro/AM, no período de 2005 a 2008, e que, na qualidade de gestor do órgão,

reteve indevidamente, durante quatro anos, os valores descontados dos

funcionários da Casa, assim corno a porção arcada pelo próprio órgão legislativo,

para custeio da contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social, não os

repassando na integra l idade, o que causou prejuízo de cerca de R$ 300.000,00

(trezentos mil reais) à Câmara.

Alega que houve confissão do débito, em sede de processo

administrativo junto à Receita Federal do Brasil, levando ao seu parcelamento em

240 prestações.

Neste momento, constatou-se que, relativamente à cota patronal, foi

suprimido o recolhimento de R$ 141.246,65 (cento e quarenta e um mil, duzentos e

quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), o que gerou ónus adicional ao

município de R$ 26.879,59 (vinte e seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e



cinquenta e nove centavos), a título de juros, e de R$ 11.578,29 (onze mil,

quinhentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos) a título de multa

moratória.
.

Já quanto à cota dos segurados, houve omissão no repasse de RjS

39.609,89 (trinta e nove mil, seiscentos e nove reais e oitenta e nove centavos), q(Jp Rub £

geraram ao município um ónus adicional de R$ 6.323,02 (seis mil, trezentos e vinfe*o

e três reais e dois centavos) a título de juros e de R$ 3.690,99 (três mil, seiscentos

e noventa reais e noventa e nove centavos) a título de multa.

Com vistas a recuperar estes valores despendidos pelo erário

municipal em decorrência da retenção indevida das contribuições sociais, bem

como a aplicar ao seu responsável as penalidades cabíveis, foi proposta a presente

ação civil pública de improbidade administrativa.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/158.

Despacho às fls. 160, determinando a intimação do Município do

Careiro para que manifeste seu interesse em ingressar no feito.

Às fls. 192, certidão de decurso in albis para manifestação do

município do Careiro.

Decisão, às fls. 194/203, deferindo o pedido liminar de decretação de

indisponibilidade de bens do requerido no valor de R$ 48.741,89 (quarenta e oito

mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), relativo ao dano

ao erário municipal, e determinando sua notificação para apresentar defesa prévia.

Às fls. 237/239, o INSS informa não ter interesse em integrar a lide.

Às fls. 254/272, JOÃO SOCORRO CAVALCANTE DA COSTA

apresenta defesa prévia. Aduz, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, por

entender que, da forma como foram formulados, os pedidos do Ministério Público

Federal são genéricos. No mérito, imputa a omissão no repasse das contribuições

previdenciárias ao então secretário de finanças da Câmara Municipal do Careiro,

não havendo o requerido, em momento algum, se locupletado dos valores.

Ademais, reforça que não se comprovou a antijuridicidade da conduta

funcional e a inexistência de efetivo prejuízo ao erário, ante a renegociação dos

débitos com o INSS. Reforça a inexistência de má-fé, dolo ou culpa grave em suas

condutas.

Requer a rejeição liminar da presente ação, por não ter cometido

qualquer ato de improbidade administrativa, bem como a reconsideração da decisão



que determinou a indisponibilidade de seus bens. Pugna, ademais, pela produção

de todos os meios de prova admitidos e indica, desde já, rol de testemunha a serem

ouvidas.

Às fls. 295/297, a União informa não ter interesse em integrar a lide.

Decisão, às fls. 299/302, afastando a preliminar alegada pelo

Requerido e recebendo a inicial.

Contestação às fls. 317/334. O Requerido alegou a ocorrência da

prescrição e a inépcia da inicial. No mérito, repete a argumentação trazida na sua

defesa prévia. Juntou o documento de fls. 335.

Réplica do MPF às fls. 339/341-verso.

Às fls. 363, despacho determinando ao Requerido manifestação

acerca do endereço das testemunhas arroladas, tendo o prazo transcorrido in albis

(fls. 369), o que motivou o Juízo a considerar a desistência da prova testemunhal às

fls. 370.
^Às fls. 375/376, o Requerido pede reconsideração do despacho de fl̂ .
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DECIDO.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de reconsideração do despacho

que declarou ter havido a desistência da prova testemunhal. Isto porque a

houve a devida intimação (fls. 365) para o cumprimento da determinação de

fornecer corretamente o endereço das testemunhas (fls. 363), não tendo o

Requerido cumprido-a no prazo assinalado para tanto (certidão de fls. 369). A

justificativa apresentada pelo advogado do Requerido, às fls. 375/376, não se

apresenta razoável, haja vista que, mesmo trabalhando no interior, o causídico pode

ter acesso à publicação dos atos por meio da internet, já que ela é feita no Diário

Oficial Eletrônico (e-DJF1).

Com relação à alegação preliminar de inépcia da inicial, formulada

pelo requerido em sua contestação, os seus fundamentos são os mesmos da

arguição feita em defesa prévia, que já foi devidamente apreciada na decisão de fls.

299/302, razão pela qual a considero superada.

Quanto à alegação de prescrição do direito da ação, não assiste razão

ao Requerido. Como bem esclarece o MPF, embora a cassação do seu mandato

tenha se dado pelo Acórdão n° 92/2008-TRE/AM, remetido à Câmara Municipal do



Careiro para cumprimento por meio do Ofício n° 156/2008-SJ/TRE/AM, de

08/04/2008 (fls. 335), a execução do julgado somente ocorreu em novembro/2008,

nos termos da informação prestada pela referida Casa Legislativa por meio do

Ofício n° 241/2009 (fls. 83). Assim, tendo o Requerido exercido a Presidência da

citada Câmara Municipal até novembro/2008, permanecendo no cargo de

Vereador até essa data, e uma vez que a ação foi ajuizada em 07/10/2013, não

ocorreu a alegada prescrição.

Passo ao exame do mérito da lide.

O Ministério Público Federal pugna pela condenação do requerido às

penas do art. 12, II e III, da Lei n° 8.429/92, com ressarcimento do montante de R$

48.741,89 (Quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove

centavos), valores originais, relativos à lesão provocada ao erário municipal do

Careiro/AM, por ter sujeitado a Câmara Municipal a arcar com o adimplemento

tardio das contribuições sociais, gerando juros e multa.

Com relação ao montante principal, registra o MPF que não se tem

notícia de que houve apropriação indevida pelo Requerido, permanecendo, salvo

prova em contrário, os valores sob a titularidade do Legislativo local. Por essa

razão, bem como em função do parcelamento da dívida realizado pelas gestões

posteriores, o MPF deixou de requerer o ressarcimento do erário federal.

Assiste-lhe razão.

Pelo exame das provas carreadas aos autos, verifica-se que o

Requerido cometeu o ato ímprobo consistente na má gestão do recolhimento das

contribuições previdenciárias dos funcionários da Câmara Municipal do Careiro/AM

durante o período em que esteve na Presidência da Casa (2005 a 2008).

Os documentos de fls. 17/158, especialmente os oriundos da Receita

Federal, demonstram a ausência de repasse ao FISCO da contribuição

previdenciária acima mencionada.

O próprio Requerido, tanto na sua defesa prévia quanto na

contestação, quando afirma que eram descontadas dos funcionários da Câmara de

Vereadores do Careiro/AM as contribuições previdenciárias e "os valores eram

repassados para o Secretário de Finanças para fazer os depósitos, mas o

mesmo não o fazia se locupletava desses valores ocultando a informação ao

então presidente da casa legislativa", deixa claro que não era observado o



procedimento legal para o repasse das contribuições previdenciárias, pois esta

operação não é feita por meio de depósitos diretos.

Ademais, o Requerido não juntou qualquer documento ou produziu

outra prova capaz de elidir a sua responsabilidade enquanto gestor da Casa

Legislativa à época dos fatos.

Assim, passo à análise da tipificação da conduta e da aplicação da

pena.

O MPF ajuizou a presente ação no intuito de obter o ressarcimento

dos valores relativos ao prejuízo do erário municipal do Careiro/AM em razão do

Requerido, quando era Presidente da Câmara de Vereadores, ter deixado de

efetivar o repasse das contribuições previdenciárias dos seus funcionários, gerando

multa e juros, assim como para ver aplicadas as demais penas previstas no art. 12,

II e III, da Lei n° 8.429/92, que ora transcrevo:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas
previstas na legislação especifica, está o responsável pelo ato de
improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Red aça g
dada pela Lei n° 12.120. de 20091-

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao património, se concorrer esta
circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de
cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do
dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco
anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

No sentido de coibir a prática de atos lesivos ao património público, a

Lei n° 8.429/92 classifica como atos de improbidade os que importam

enriquecimento ilícito, os que causam prejuízo ao erário e os que atentam contra os

princípios da Administração Pública, preconizados pelos artigos 9°, 10 e 11,

respectivamente, e a eles prevê as correspondentes penalidades.



Por não ter havido o repasse das contribuições previdenciárias na

época correta como determina a Lei, verifica-se que o requerido incorreu nas

condutas tipificadas nos artigos 10, caput e inciso X e 11, caput e inciso l, da Lei

8.429/92 e nas penas do art. 12, II e III da mesma Lei, devendo ser aplicadas

somente a do inciso II em razão de abrangerem a do inciso III.

A caracterização dos ilícitos administrativos previstos nos artigos 9° e

10 da Lei n° 8.429/92 requer, respectivamente, a demonstração do enriquecimento

ilícito do agente e da ocorrência de dano para a administração pública. No caso dos

autos, comprovou-se que as contribuições previdenciárias devidas pela Câmara dos

Vereadores do Careiro/AM, relativas ao período de 2005 a 2008, não foram

repassadas ao INSS, gerando multa e juros para a municipalidade, conforme os

relatórios da Receita Federal juntados aos autos.

Todavia, não vislumbro ocorrência de enriquecimento ilícito, já que não

restou comprovado, in concreto, os efeitos deste ato ímprobo, isto é, a evolução

patrimonial injustificada do requerido, à época dos fatos, para que se configurasse o

ato de improbidade causador de enriquecimento ilícito. Entretanto, o dano ao Erário

do Município do Careiro/AM restou comprovado, conforme planilhas apresentadas

pelo MPF às fls. 04 e 04-verso que demonstram a aplicação de juros e multa sobre

os valores devidos, elaboradas conforme documentos apresentados pelo Fisco,

correspondendo ao montante de R$ 48.741,89 (quarenta e oito mil, setecentos e

quarenta e um reais e oitenta e nove centavos - valor original).

Ressalte-se que, como já mencionado anteriormente, não é objeto

dos autos o ressarcimento do prejuízo ao erário federal, uma vez que já há

parcelamento da dívida.

Observe-se, ainda, que é desnecessária a ocorrência de prejuízo ao

erário público para que se configure a prática de ato ímprobo previsto no artigo 11

da Lei n° 8.429/92 e, ainda, que os atos causadores de dano ao erário, previstos no

artigo 10 da mesma lei, configuram-se por conduta dolosa ou meramente culposa

do agente público, mas aqueles previstos no artigo 9° requerem a demonstração

da ocorrência de enriquecimento ilícito do agente.

Por outro lado, não foram observadas a moralidade e a probidade

administrativas, que impõem ao agente público, servidor ou não, o dever de conduta



reta e irrepreensível no trato dos interesses públicos, seja na esfera federal,

estadual, municipal ou ainda nos Territórios.

Da mesma forma, foi inequivocamente desobedecido o princípio da

moralidade que determina o dever de honestidade, imparcialidade, ética, legalidade

e lealdade no exercício de cargo, emprego ou função pública, bem como o princípio

da legalidade, numa linha de condutas que obedeçam a normas não apenas legais,

mas também moralmente corretas.

Igualmente, observa-se que o requerido merece ter seus direitos

políticos suspensos, uma vez que no exercício de mandato político demonstrou

menoscabo pela função pública exercida, não tendo nenhum compromisso nem

respeito com o múnus exercido, gerando grave e irremediável dano à população

que representava.

Nesta linha de raciocínio, merece acolhida por este Juízo a pretensão

aduzida na peça vestibular, pela reprovabilidade dos atos.

Pelo exposto, ACOLHO o pedido da presente ação, e resolvo o mérito

do processo, conforme artigo 487, l, do Novo Código de Processo Civil, para aplicar

a JOÃO SOCORRO CAVALCANTE DA COSTA as penas do artigo 12, II, da lei

8.429/92, determinando:

1) O ressarcimento integral do dano, no valor original de R$

48.741,89 (quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e

oitenta e nove centavos) apontado como devido pelo Requerente, o

qual deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo

pagamento, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal;

2) a perda da função pública se estiver ocupando;

3) a suspensão dos seus direitos políticos por 05 (cinco) anos;

4) o pagamento de multa civil que fixo em R$ 48.741,89

(quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove

centavos); e

5) a proibição de contratar com o Poder Público ou receber

benefício ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,

ainda que por intermédio de pessoas jurídicas das quais seja sócio,

pelo prazo de 05 (cinco) anos.



Ao trânsito em julgado ou à confirmação desta sentença pelo Tribunal

Regional Federal da 1a Região, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral - TRE/AM

com cópia desta Sentença.

Da mesma forma descrita no parágrafo anterior, oficie-se à Junta

Comercial do Estado do Amazonas, às Secretarias de Fazenda do Estado do

Amazonas e do Município de Manaus e do Município de Barcelos/AM, para ciência

da presente decisão.

Custas pelo Requerido.

Após o trânsito em julgado e executadas as penas, arquive-se a

presente ação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Manaus, 10 de maio de 2017.

JAIZA MARIA PINTO FRAXE
Juíza FetíerafTitula/da 1a Vara/AM


