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DECISÃO

1. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública,  ajuizada pelo MPF em face de MÁRIO 

SÉRGIO DA SILVA COSTA, por meio da qual alega ter o denunciado incorrido nos 

crimes tipificados nos arts. 299, 312, 319, 328 e 359, todos do CP. Além da 

condenação às penas cominadas aos tipos, requer o parquet, em manifestação 

à parte, que seja decretada a prisão preventiva do investigado.

Conforme  a  acusação,  Mário  Sérgio  (ex-Superintendente  Regional  do 

INCRA em Santarém) utilizou e ainda estaria se utilizando da máquina pública 

do  Instituto  Federal,  incluindo  servidores,  colaboradores,  prestadores  de 

serviços,  veículos  e  recursos  públicos  para  realizar   sua  promoção  política 

pessoal,  a  de  seu  irmão,  o  Deputado  Federal  Wladimir  Costa,  e  a  de  seu 

sobrinho, Yorann Costa, então candidato nas eleições de 2018, todos filiados ao 

Partido Solidariedade. 

Afirma o órgão ministerial que o investigado estaria se valendo do cargo 

para transformar as ações institucionais da entidade, especialmente a entrega 

de Contratos de Concessão de Uso (CCU), em grandes eventos políticos, com o 

fim  de  angariar  apoio  para  a  sua  família,  associando  a  imagem  de  seus 

familiares à concessão daqueles documentos.

No período em que exerceu o cargo, entre 09/2017 e 08/2018, o MPF 

acusa o denunciado, ainda, de ter emitido, com informações falsas, CCUs de 

áreas  destinadas  à  política  de  reforma  agrária,  vez  que  dispensava  os 
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servidores  da autarquia  de realizar  os  procedimentos  prévios  a  fim de que 

fosse  verificado  se  os  assentados  preencheriam,  de  fato,  os  requisitos  e 

condições  legais  necessárias  para  que  fossem  beneficiados  pelas  políticas 

públicas executadas pelo INCRA. Nesse contexto, menciona o órgão acusador 

que Mário teria sido o responsável por diversas irregularidades, como a outorga 

de mais de um contrato de concessão ao mesmo beneficiário e a emissão de 

CCU a pessoa já falecida.

Por fim, sustenta o MP que o denunciado teria praticado os crimes de 

usurpação de função pública e desobediência à decisão judicial. Isso porque, 

mesmo após ter pedido exoneração do cargo de Superintendente, continuaria 

a  coordenar as  ações do INCRA,  decidindo sobre  questões  afetas  à  missão 

institucional da autarquia, havendo relatos de servidores de que, para tanto, 

estaria  fazendo uso de uma sala  na sede do órgão.  Outrossim,  consigna a 

acusação que Mário teria descumprido o comando de decisão liminar proferida 

nos autos da ACPIA n. 1000148-30.2018.4.01.3902, em tramitação na 2ª Vara 

desta Subseção Judiciária, que o proibia de fazer uso político da entidade e de 

vincular as ações institucionais do INCRA à imagem de seu irmão.

Relatados. Fundamento e decido.

2. QUESTÃO INCIDENTE

Pretende  o  MPF  que,  nesta  incipiente  fase  da  persecução  penal,  seja 

decretada  a  medida  extrema de segregação  cautelar  do  investigado sob  o 

fundamento de que, se mantido em liberdade, há risco concreto de reiteração 

delitiva por meio da continuação da dilapidação do patrimônio público e do 

desvio de recursos públicos em benefício pessoal.
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Conforme  bem  consignou  o  requerente,  a  determinação  de  prisão 

preventiva  exige  que,  no  caso  concreto,  reste  plenamente  demonstrada  a 

presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, isto é, deve haver a 

plausibilidade do direito de punir,  caracterizada pela prova da existência do 

crime  e  de  indícios de  autoria,  devendo,  ainda,  ser  demonstrado  o  perigo 

concreto que o investigado, em liberdade, pode acarretar às investigações, à 

instrução ou ao meio social.

Pois bem. É possível vislumbrar, a partir dos elementos de informação 

colhidos na fase preliminar, a presença de indícios de práticas delitivas que ora 

se  imputa  ao investigado,  especialmente  a  partir  do  teor  dos  depoimentos 

colhidos pelo MP, das imagens e dos arquivos de áudio e vídeo colacionados à 

exordial,  os  quais,  entretanto,  necessariamente  precisam  ser  reapreciados 

durante a instrução do feito.

Inobstante,  deve-se  destacar  que,  especialmente  a  partir  da  reforma 

promovida no CPP a partir de 2011, foi realçada a natureza de ultima ratio da 

prisão  preventiva.  É  dizer,  além  dos  requisitos  acima  mencionados,  a 

segregação  provisória  do  acusado  só  deve  ter  lugar  se  absolutamente 

necessária e imprescindível à investigação ou ao processo e se, e somente se, 

não for possível a sua substituição por outras medidas cautelares elencadas no 

Código Adjetivo, à luz do seu art. 286, §6º.

Nesse  contexto,  tenho  que,  na  espécie,  apesar  da  gravidade  das 

condutas narradas, é perfeitamente possível, por ora, a cominação de outras 

cautelares que poderiam surtir, em tese, os mesmos efeitos postulados pelo 

órgão acusador, sem, no entanto, representar severa restrição à liberdade de 

locomoção do investigado. 
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Ademais,  quanto  à  imputação  de  que  estaria  incorrendo  em 

desobediência à decisão judicial proferida nos autos da citada ACP, entendo 

que, não ignorando o princípio da independências das esferas cível e criminal, 

a prisão cautelar não pode ser usada como forma de garantir o cumprimento 

daquela determinação, a uma, porque representaria total desvirtuamento da 

natureza da preventiva; a duas, porque, ao que tudo indica, a própria decisão 

que se alega ter sido inobservada cominou penalidade de multa caso fosse 

descumprida,  sem prejuízo  de  nova  apreciação  da  medida  de  afastamento 

pleiteada, na hipótese de se revelar insuficiente, de modo que, invocando uma 

vez mais a natureza de  ultima ratio  da segregação provisória, bem como o 

caráter subsidiário e fragmentário do direito penal,  entendo incabível,  neste 

momento, a prisão provisória.

3. RESOLUÇÃO

Com base no exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de prisão preventiva 

formulado pelo MPF, e, com fulcro no art. 319, CPP,  determino ao investigado 

o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)  comparecimento  quinzenal  a  este  Juízo  para  informar  e 

justificar suas atividades;

b)  proibição  de  acesso  à  sede  do  escritório  do  INCRA  em 

Santarém,  bem  como  às  unidades  da  autarquia  federal 

vinculadas  à  Superintendência  Regional  do  Oeste  do  Pará  (SR 

30);

c)  proibição de contato com qualquer servidor,  colaborador ou 

prestador de serviço do INCRA;
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d) proibição de se ausentar do endereço em que reside por mais 

de 8 dias sem autorização deste Juízo;

e) comparecimento a todos os atos processuais;

f) caso modifique de endereço, obrigação de informar a este Juízo 

o novo local onde poderá ser encontrado;

g) proibição de exercício de qualquer cargo, emprego ou função, 

incluindo  os  comissionados,  na  Administração  Pública  federal, 

estadual ou municipal, especialmente no INCRA

h) proibição de participação em qualquer atividade institucional 

do INCRA;

i) obrigação de entregar, no prazo de 48h, o seu passaporte a 

este Juízo, o qual ficará retido. 

Fica  o  investigado,  desde  já,  ciente  de  que  o  descumprimento 

injustificado de qualquer das medidas cautelares acima elencadas ensejará a 

decretação de sua prisão preventiva.

Por fim, considerando que há clara e objetiva narração dos fatos e suas 

circunstâncias, conforme prova idônea (PIC n. 1.23.002.000350/2018-33), bem 

como que existem sinais da ocorrência da prática dos crimes previstos  nos 

arts. 299, 312, 319, 328 e 359, todos do CP, consoante capitulação requerida 

na denúncia, inexistindo indicativos que ensejem a incidência de quaisquer das 

condicionantes negativas previstas no art. 395, do CPP, entendo satisfeitas as 

condições  do  art.  41,  do  CPP,  motivo  pelo  qual  RECEBO  A  DENÚNCIA 

formalizada pelo MPF.

O denunciado passa a ostentar a condição de processado criminalmente, 

conforme a capitulação alinhavada na denúncia. À Secretaria deve adotar as 
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seguintes providências:

a) Retificar a autuação, acompanhada de certidão sobre eventual 

existência de outras ações penais nesta instância judiciária, para 

constar a classe “ação penal”.

b) Proceder à autuação, em apartado, do requerimento de prisão 

preventiva (fls. 36/48) e de cópia da presente decisão, a fim de 

que,  no  novo  caderno  processual,  seja  realizado  o 

acompanhamento  periódico  das  medidas  cautelares  ora 

impostas;

c) Proceder à citação do acusado para apresentação de resposta 

escrita (CPP art. 396), com expressa advertência de que tal peça 

não  possui  o  mesmo  conteúdo  da  defesa  prévia  do  regime 

superado,  pois  exige  objeção  motivada  com  fatos  e  razões 

jurídicas da resistência contra a acusação, ficando ciente que na 

sua  inércia,  ou  insuficiência  de  recursos  para  contratação  de 

advogado, os autos serão encaminhados à Defensoria Pública da 

União.

d)  Juntar  as  certidões  de  antecedentes  criminais  do  acusado 

referente à Justiça Federal.

Fica levantado o sigilo dos presentes autos. 

Cite-se o réu. Intime-se o MPF.

Santarém/PA, 24/10/2018.
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DOMINGOS DANIEL MOUTINHO
JUIZ FEDERAL TITULAR
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