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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 

0019771-28.2010.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que são embargantes 

A. C. C., S. A. E S. LTDA, E. G. A. D. e C. G. F., são embargados C. M. DE L. e M. P. 

DO E. DE S. P..

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade 

com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores REBOUÇAS 

DE CARVALHO (Presidente sem voto), MOREIRA DE CARVALHO E CARLOS 

EDUARDO PACHI.

São Paulo, 30 de março de 2016. 

Oswaldo Luiz Palu

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 18510

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

0019771-28.2010.8.26.0320/50000

COMARCA     :   LIMEIRA

EMBARGANTES :  ANTONIO CESAR CORTEZ, SP ALIMENTAÇÃO 

E SERVIÇOS LTDA E OUTRO E CARLOS GOMES FERRARESI

EMBARGADOS  :  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO E OUTRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação civil por atos de 
improbidade administrativa. Município de Limeira. Contrato 
administrativo firmado após procedimento de licitação cujo 
objeto era, em síntese, o fornecimento de merenda escolar para 
a Rede Municipal de Ensino. Notícias veiculadas acerca de 
irregularidades em torno da avença administrativa. Vereadores 
que compunham a Comissão de Orçamento, Finanças, 
Contabilidade, Controle e Fiscalização dos atos do Poder 
Executivo da Câmara Municipal e arquivam a sindicância  
prévia à instalação da CPI, determinada por meio de voto de 2 
(dois) dos 3 (três) vereadores que compunham a Comissão de 
Orçamento, Finanças, Contabilidade, Controle e Fiscalização 
dos atos do Poder Executivo da Câmara Municipal. 
Declarações posteriores externadas em acordo de delação 
premiada firmado por ex-funcionário da empresa contratada 
que afirmou que os 2 (dois) vereadores votaram pela não 
instauração de fiscalização (e, após, eventual  CPI tendente a 
apurar as irregularidades no contrato referente ao fornecimento 
de merenda escolar para a rede municipal de ensino de 
Limeira/SP), por terem  recebido do presidente da empresa 
contratada vantagem indevida para votar contra a investigação. 
Imputação, assim, da prática dos atos de improbidade 
administrativa descritos no artigo 9º, inciso I, da Lei nº 
8.429/92. 
Sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação para 
reconhecer a prática dos atos de improbidade administrativa 
descritos no artigo 9º, inciso I, da LIA e condenar os réus nas 
penalidades previstas no artigo 12, inciso I, da LIA. 

Acórdão que manteve o r. julgado singular tal como 
lançado. 

1. Omissão, contradição ou obscuridade. Não ocorrência. 
Caráter nitidamente infringente dos embargos. Impossibilidade 
do recurso visando a modificação do julgado.

2. Prequestionamento. O propósito de prequestionamento dos 
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embargos deve estar condicionado à existência de algum dos 
vícios indicados no artigo 535 do CPC. O julgador não está 
obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos 
legais e constitucionais alegados para futura interposição de 
outros recursos.

3. Embargos rejeitados.

I  RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração 

opostos verberando o v. acórdão de fls. 6.853/6.903 

que, nos autos da ação civil por atos de improbidade 

administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO em face de ANTONIO CESAR CORTEZ, 

SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA E ELOIZO GOMES AFONSO 

DURÃES, e CARLOS GOMES FERRARESI, negou provimento 

aos recursos de apelação interpostos pelos 

requeridos para manter a r. sentença de 6.256/6.271, 

que julgou procedente a ação para reconhecer a 

prática pelos requeridos dos atos de improbidade 

administrativa descritos no artigo 9º, da Lei nº 

8.429/92, e condená-los nos seguintes termos:

a) condenar o corréu ANTÔNIO CÉSAR CORTEZ à perda 

dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio (imóveis matriculados sob os nºs 114194 e 

114195 do Registro Imobiliário de Campinas); 

suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos; 

pagamento de multa civil no importe de 03 (três) 
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vezes o valor do acréscimo patrimonial apurado em 

R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais); 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 10 (dez) anos;

b) condenar o corréu CARLOS GOMES FERRARESI à perda 

dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio no montante de R$34.000,00 (trinta e 

quatro mil reais); suspensão dos direitos políticos 

por 10 (dez) anos; pagamento de multa civil 

correspondente a 3 (três) vezes o valor do acréscimo 

patrimonial; 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 10 (dez) anos;

c) condenar o corréu ELOÍZO AFONSO GOMES DURÃES à 

suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos; 

pagamento de multa civil de até 3 (três) vezes o 

valor do montante pago aos ex-vereadores para 

'compra' de votos, a ser revertido ao Município de 

Limeira; proibição de contratar para com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 
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por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos; 

d) condenar a corré SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

ao pagamento de multa civil de até 3 (três) vezes o 

valor do montante pago aos ex-vereadores para 

'compra' dos votos, a ser revertido para o Município 

de Limeira; proibição de contratar para 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 10 (dez) anos.

Inconformados, todos os requeridos 

opõem embargos de declaração. 

 ANTONIO CESAR CORTEZ opõe embargos 

de declaração (fls. 6.907/6.916) e bate-se pela 

verificação de contradição e omissões no v. aresto 

verberado. No que toca à aventada contradição, 

consigna o referido embargante que o v. acórdão 

embargado, contraditoriamente, afirmou que o juízo 

do Departamento de Inquéritos Policiais e 

Corregedoria da Polícia Judiciária da Capital  

DIPO -, teria autorizado a busca e apreensão de 

provas e, concomitantemente, o compartilhamento 

dessas provas. Quanto às omissões apontadas, 
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preconiza o embargante que o v.aresto embargado não 

analisou a tese que teceu acerca da ilicitude do 

memorando emitido em 26.11.2007. Outrossim, sustenta 

o embargante que o v. aresto verberado fora omisso 

em relação à sua alegação de que o conhecimento de 

uma petição emitida por Promotor de Justiça que atua 

na área cível por um juiz criminal configura 

violação ao primado do promotor natural. Ainda, 

assevera o embargante que o v. acórdão embargado 

restou omisso e contraditório no que atina à alegada 

ilicitude da delação premiada realizada por 

Genivaldo Marques dos Santos. Por fim, bate-se o 

embargante pela omissão do v.aresto verberado no que 

toca à alegação de que não houve no caso autorização 

judicial para a quebra de sigilo telefônico durante 

o mês de novembro de 2007. Requer o embargante 

ANTONIO CESAR CORTEZ, assim, a acolhida dos 

aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes, 

sanando-se os vícios apontados e, nessa esteira, de 

sorte seja dado provimento ao recurso de apelação 

que interpôs. 

SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA E 

ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES opõem embargos de 

declaração (fls. 6.918 e seguintes) e preconizam, 

'ab initio', que os aclaratórios intentados devem 

ser convertidos em diligência. No mais, inclinam-se 

referidos embargantes pela verificação de omissões 

no v.aresto embargado, nos seguintes pontos tecidos 
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nas razões de apelação interposta, em resumo: i) 

cerceamento de defesa; ii) ilicitude da delação 

premiada de Genilvaldo Marques dos Santos. Requerem 

os embargantes SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA E 

ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES, desse modo, a acolhida 

dos aclaratórios, sanando-se os vícios apontados, 

prequestionando-se.

Por fim, CARLOS GOMES FERRARESI 

opõe embargos de declaração (fls. 6.965 e 

seguintes), e aduz que o v.acórdão verberado padece 

de omissão, asseverando, nesse sentido, que não há 

prova nos autos de que tenha recebido qualquer 

quantia a fim de votar em desfavor da instalação de 

Comissão Parlamentar de Inquérito  CPI -, cujo 

escopo seria analisar importantes denúncias de 

irregularidades do vultoso contrato administrativo 

nº 36/2006 firmado entre a corré SP ALIMENTAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA e o MUNICÍPIO DE LIMEIRA. Requer o 

embargante CARLOS GOMES FERRARESI, assim, o 

acolhimento dos embargos de declaração, sanando-se o 

vício apontado, prequestionando-se. É o relatório. 

II  FUNDAMENTO E VOTO

1. Os embargos de declaração opostos 

pelos requeridos ANTONIO CESAR CORTEZ, SP 
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ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA E ELOIZO GOMES AFONSO 

DURÃES e por CARLOS GOMES FERRARESI não comportam 

acolhida.

2. Em que pese a irresignação dos 

embargantes, urge mencionar que, a despeito do 

alegado, inexiste omissão, contradição ou 

obscuridade a serem sanadas. A pretensão dos 

embargantes é nítida e cristalinamente infringente 

ao pretenderem, notadamente, a revisão do julgado. 

3. Dos embargos de declaração opostos 

por ANTONIO CESAR CORTEZ. Não se verificam, na 

hipótese, não obstante os judiciosos e articulados 

argumentos tecidos pelo indigitado embargante, 

qualquer das aventadas contradições e omissões no 

v.aresto embargado. 

3.1. Nesse sentido, impende consignar 

que as questões trazidas a lume pelo embargante 

ANTONIO CESAR CORTEZ foram devida e detidamente 

analisadas, com a minudente aferição da prova dos 

autos, não havendo como se disse, pecha de 

contradição ou omissão a serem sanadas. 

4. Dos embargos de declaração opostos 
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por SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA E ELOIZO GOMES 

AFONSO DURÃES. Falece razão aos referidos 

embargantes no que toca às apontadas omissões que 

alegam haver no v.acórdão verberado. 

4.1. Primeiramente, registre-se que 

fica indeferido o pedido dos mencionados embargantes 

no sentido de que sejam os aclaratórios convertidos 

em diligência, conquanto tal medida se mostra 

flagrantemente infundada. 

4.2. Nesse passo, urge mencionar que os 

temas apontados pelos embargantes SP ALIMENTAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA E ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES, que 

giram em torno, em resumo, de suposto cerceamento de 

defesa e da ilicitude da delação premiada de 

Genivaldo Marques dos Santos foram exaustivamente 

enfrentados. 

4.3. Aliás, de rigor mencionar que tais 

questões, em especial a sustentada ilicitude da 

delação premiada de Genivaldo Marques dos Santos, 

foram enfrentadas não só na apelação oposta pelos 

ora embargantes, mas também nos diversos agravos por 

estes interpostos no curso do feito, por meio dos 

quais esse e outros temas foram reiterados em 

petições extremamente longas, com todo o respeito. 
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4.4. Desse modo, inegável que as razões 

de embargos de declaração opostos por SP ALIMENTAÇÃO 

E SERVIÇOS LTDA E ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES não 

merecem prosperar. 

5. Dos embargos de declaração opostos 

por CARLOS GOMES FERRARESI. O inconformismo do 

sobredito embargante não se sustenta, de igual 

sorte. 

5.1. Nesse trilho, imperioso registrar 

que, a par do quanto argui referido embargante, o 

reconhecimento da prática por ele dos atos de 

improbidade narrados pelo órgão ministerial tem por 

base todo conjunto probatório constante dos autos, 

sendo certo que as alegações do Senhor Genivaldo 

Marques dos Santos por ocasião da delação premiada 

por este entabulada não teve o condão de repelir a 

conclusão de que o ora embargante também praticou os 

atos de improbidade que lhe foram imputados. 

6. Desse modo, com todo o respeito 

aos argumentos externados pelos requeridos nas 

razões de embargos de declaração opostos, fica 

mantido o v.aresto verberado tal como lançado, 

cumprindo trazer à colação as razões de decidir 

apostas no voto condutor:
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“(...)

2. Objeções. 'Prima facie', imperiosa se mostra a 

análise detida de todas as prejudiciais aventadas 

notadamente pelos corréus ANTÔNIO CÉSAR CORTEZ, SP 

ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS E LTDA e ELOIZO GOMES AFONSO 

DURÃES. 

2.1. Cerceamento de defesa. Não prospera, com a 

devida vênia, a preliminar aventada pelos corréus SP 

ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e ELOIZO GOMES AFONSO 

DURÃES, que se inclinam pela nulidade da r. sentença 

de primeiro grau, ao argumento de que tiveram seu 

direito à ampla defesa e contraditório garantidos no 

inciso LV, do artigo 5º, da Lei Maior, frontalmente 

cerceado. 

2.1.1. Nesse sentido, tenha-se presente que, não 

obstante as extensas razões apresentadas pelos corréus 

SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e ELOIZO GOMES AFONSO 

DURÃRES, não se vislumbra, na hipótese vertente, o 

ventilado cerceamento de defesa, sendo certo que o 

douto juiz da causa permitiu às partes a produção das 

provas pertinentes ao desate da celeuma, em especial a 

livre produção de prova documental, bem como, destaque-

se, a produção de prova testemunhal. 

2.1.2. Consoante expressa inteligência do artigo 130, 

do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar a 

produção das provas necessárias à instrução do 
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processo e indeferir àquelas que se mostrem inúteis ou 

meramente protelatórias. O ilustre magistrado saneou o 

processo (fls. 3.382 e ss.  e fls. 5.488), sendo que 

admitiu claramente a prova testemunhal, que foi 

ouvida. Toda a prova documental deveria ter sido, e 

foi,  produzida ao longo do tramite processual, com  a 

inicial e  com o oferecimento de resposta dos réus. 

Não terá este  processo 34 volumes, no atual momento, 

por mero acaso. Sobre eventual  prova pericial,  como 

se trata de  matéria de Direito Público 

(administrativo-constitucional, especificamente), 

pouco valor teria a prova pericial,  cujo objeto 

sequer foi claramente indicado. Todos os documentos 

juntados aos autos ou foram pelas partes,  ou são 

objeto de apreensão judicial.  Ademais, os múltiplos  

agravos interpostos e o tempo que levou este feito 

para chegar até onde  chegou (não por responsabilidade 

do presidente do mesmo, diga-se) indicam  que  houve 

tudo aqui, menos pressa ou açodamento. 

2.1.3. Fica, desse modo, repelida a preliminar de 

nulidade da r. sentença de primeiro grau por 

cerceamento de defesa ventilada pelos corréus SP 

ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e ELOÍZO GOMES AFONSO 

DURÃES. 

 

2.2. Nesse passo, de rigor consignar que não 

prospera a alegação do corréu ANTÔNIO CÉSAR CORTEZ no 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos de Declaração nº 0019771-28.2010.8.26.0320/50000 Voto nº  - Limeira 13

sentido de que é nula a ação civil por atos de 

improbidade administrativa em tela, por violação ao 

primado da indivisibilidade, bem como ante a afronta à 

inteligência do comando inserto no artigo 17, § 1º, da 

Lei nº 8.429/92, conquanto mister seria a inclusão do   

senhor GENIVALDO MARQUES DOS SANTOS no polo passivo.

2.2.1. Com efeito, assim dispõe o invocado artigo 

17, § 1º, da Lei nº 8.429/92:

'Artigo 17 - A ação principal, que terá o rito 

ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou 

pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta 

dias da efetivação da medida cautelar.

§ 1º - É vedada a transação, acordo ou conciliação nas 

ações de que trata o caput.'

2.2.2. Sobre a questão, impende registrar que é 

cediço que nas ações civis por atos de improbidade 

administrativa é defesa transação. 

2.2.3. Contudo, no caso em apreço, a despeito do 

acordo de delação firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO e o senhor  GENIVALDO MARQUES 

DOS SANTOS, e não obstante a ausência deste no polo 

passivo do presente feito, tais fatos não implicam na 

impossibilidade de ajuizamento posterior de ação civil 

buscando a responsabilização do senhor  GENIVALDO 

MARQUES DOS SANTOS  pelos fatos aqui tratados, sendo 

certo que o acordo de delação entabulado não significa 

que tenha havido transação acerca da responsabilização 
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do senhor  GENIVALDO MARQUES DOS SANTOS  pelos fatos 

de que se trata. 

2.2.4. Nessa esteira, insta consignar que, na 

hipótese, ainda que seja inafastável o fato de que o 

senhor GENIVALDO MARQUES DOS SANTOS  tenha participado 

da prática dos atos ímprobos apontados pelo  órgão 

ministerial, não estamos diante da hipótese de 

litisconsórcio passivo necessário previsto no artigo 

47, da lei adjetiva, sendo certo, por outro lado, que 

é plenamente cabível, na espécie, como se disse, seja 

o SENHOR GENIVALDO demandado em ação própria a fim de, 

eventualmente, ser responsabilizado pelos atos que 

praticou. 

2.2.5. E nem se diga, em violação ao primado da 

indivisibilidade, no instante em que tal vetor se 

amolda apenas à esfera penal, não tendo vez  nos casos 

de ajuizamento de ação civil por atos de improbidade 

administrativa. Ademais, não reconheço (e sequer a lei 

outorga tal poder aos mesmos) em nenhum dos apelantes  

a  qualidade especial de fiscal da indivisibilidade  

da ação de  improbidade. Poderão lamentar a punição (e 

é o que fazem, com o recurso) não a impunidade, que, 

por sinal, não ocorrerá.

Nesse sentido, firme e mansa a jurisprudência do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos o 

seguinte precedente (g.n.):
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'AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 478.386 - DF 

(2014/0036914-4). RELATORA : MINISTRA MARGA TESSLER 

(JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO). AGRAVANTE: 

RUBENS CESAR BRUNELLI JUNIOR. ADVOGADO : LUCIANA 

FERREIRA GONÇALVES E OUTRO(S). AGRAVADO : MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. DECISÃO:

Trata-se de agravo interposto por Rubens Cesar Brunelli 

Junior em face de decisão que inadmitiu recurso 

especial manifestado com base no art. 105, III, a e c, 

da Constituição Federal, contra acórdão assim 

ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO 

PROCESSO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. 

DESNECESSIDADE. MÉRITO: MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO DO 

DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA EM 

TROCA DE APOIO POLÍTICO AO PODER EXECUTIVO. HARMONIA E 

COERÊNCIA ENTRE AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ATO DE 

IMPROBIDADE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COLETIVOS. CABIMENTO. PENALIDADES. GRADAÇÃO. 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE 

OBSERVADOS. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. MANUTENÇÃO.

(...)

É o relatório. Decido.

Na origem, trata-se de Ação Cautelar e de Ação Civil 

Pública ajuizadas pelo Ministério Público do Distrito 
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Federal e Territórios - MPDFT em desfavor de Rubens 

César Bruneili Júnior, em razão de suposto cometimento 

de atos ímprobos previstos nos arts. 9º, 11 da Lei nº 

8.429/92 e 13 da Lei nº 7.347/85.

A sentença julgou procedente os pedidos condenando o 

réu a: perda dos bens ou valores acrescidos 

ilicitamente ao seu patrimônio no importe de R$ 

400.000,00;  a suspensão dos direitos políticos e 

proibição de ocupar cargo público por 10 anos;  ao 

pagamento de multa correspondente a três vezes o 

acréscimo patrimonial ilícito acima apontado; a 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo período de 10 

anos e, ao pagamento de danos morais no valor de 

R$1.400.000,00 (fls. 1030/1058).

O Tribunal a quo manteve a sentença à base da seguinte 

fundamentação:

A tese de litisconsórcio passivo necessário em ações de 

improbidade administrativa não apenas carece de 

fundamento legal, como é risível e agressiva aos 

interesses da sociedade, destinatário  não esqueçamos 

- das normas legais.

Ora, os casos de improbidade administrativa claramente 

não se enquadram na hipótese prevista no artigo 47, 

caput, do Código de Processo Civil - litisconsórcio 

unitário - e não há previsão legal especifica 
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estabelecendo a obrigatoriedade de formação de 

litisconsórcio passivo mediante a inclusão de todos 

aqueles aos quais é imputada a prática de ato de, 

improbidade.

Tampouco é do interesse público a obrigatoriedade de 

formação de litisconsórcio passivo necessário em casos 

como este, uma vez que tal exigência poderia resultar 

em odiosa lentidão na solução do litígio.

A alegação de indivisibilidade e indisponibilidade da 

ação civil pública de improbidade administrativa, por 

seu turno, mostra-se improcedente.

Afinal, a Lei nº 7.347/85, aos dispor sobre a Ação 

Civil Pública, não condiciona a validade das sentenças 

ao ajuizamento de demanda unitária contra todos 

aqueles que eventualmente tenha praticado o ato de 

improbidade administrativa.

Ao contrário, a referida norma deixa claro que o 

Ministério Público possui certa margem de 

discricionariedade quanto ao momento oportuno para o 

ajuizamento da ação civil pública, em razão da 

necessidade de investigação prévia, dos fatos e 

colheita de provas que instruirão a inicial.

Ademais, há notícia nos autos de que o autor está 

adotando medidas para ajuizar ação civil pública 

contra todos os envolvidos nos atos de improbidade 

denunciados pelo ex-Secretário de Assuntos 

Institucionais do Distrito Federal, Durval Barbosa 
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Rodrigues.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade do processo.

(...)

Portanto, em face da eloquente coerência e harmonia 

existente entre as provas produzidas nos autos e as 

imputações constantes-da peça de ingresso, considero 

devidamente demonstrado. o recebimento de vantagem 

patrimonial ilícita por parte do réu/apelante, em 

troca de apoio político ao então candidato a- 

Governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, no 

período indicado na inicial.

(...)

A meu ver, os fatos narrados na inicial e devidamente 

comprovados nos autos se mostram suficientes para 

caracterizar o dano moral coletivo, diante do abalo 

causado à credibilidade da Administração Pública do 

Distrito Federal e a toda a sociedade local, pois se 

trata de evento de extrema gravidade que ganhou 

repercussão nacional nos diversos meios de 

comunicação.

(....)

De fato o recebimento de vantagem patrimonial 

indevida,' por membro do Poder Legislativo do Distrito 

Federal, em troca de apoio político, afeta a confiança 

depositada não apenas no parlamentar envolvido, mas 

sobretudo na Administração Pública, causando 
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perplexidade em toda a sociedade, que se sente 

menosprezada e atingida negativamente em sua honra e 

dignidade por tal conduta.

(...)

Assim, a gravidade dos fatos narrados na inicial e os 

efeitos nocivos decorrentes da conduta do réu, ao 

receber verbas ilícitas para viabilizar o apoio 

político ao Governo do Distrito Federal, impõe a sua 

condenação ao pagamento de indenização pelos danos 

morais coletivos causados à sociedade na forma 

estabelecida na r. sentença recorrida.

(...)

O ato de improbidade praticado pelo réu apresenta 

extrema gravidade, uma vez que se trata de membro do 

Poder Legislativo do DF, eleito para fiscalizar os 

atos do Poder Executivo local e defender os interesses 

dos cidadãos.

In casu, não se trata de um único ato de improbidade 

administrativa, mas de uma conduta reiterada, adotada 

pelo réu por muitos anos, que somente cessou após as 

denúncias feitas pela testemunha Durval Rodrigues 

Barbosa, devendo tal. circunstância ser levada em 

consideração para fins de imposição das penalidades 

cominadas pela Lei nº 8.429/11992.

Ao se dispor a receber, de forma reiterada, vantagem 

financeira indevida, por longo período, em troca de 

apoio político aos interesses do Poder Executivo, o 
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réu atentou frontalmente contra os princípios 

democráticos republicanos, bem como contra a boa-fé e 

a moral da sociedade, e demonstrou total desprezo aos 

cidadãos do Distrito Federal, devendo a reprimenda ser 

aplicada em seu grau máximo, tanto no que se refere á 

multa aplicada, quanto ao período de suspensão dos 

direitos políticos e à proibição de contratação com o 

Poder Público.

Pelas razões expostas, REJEITO AS PRELIMINARES E NEGO 

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo íntegra a 

r. Sentença  (fls. 1220/1235).

Quanto à violação ao art. 47 do Código de Processo 

Civil o entendimento desta Corte é no sentido de que 

"não há falar em formação de litisconsórcio passivo 

necessário entre eventuais réus e as pessoas 

participantes ou beneficiárias das supostas fraudes e 

irregularidades nas ações civis públicas movidas para 

o fim de apurar e punir atos de improbidade 

administrativa, pois não há, na Lei de Improbidade, 

previsão legal de formação de litisconsórcio entre o 

suposto autor do ato de improbidade e eventuais 

beneficiários, tampouco havendo relação jurídica entre 

as partes a obrigar o magistrado a decidir de modo 

uniforme a demanda" (AgRg no REsp 1.230.039,MG, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 

02.02.2012).

É entendimento do STJ de que "não há vedação legal ao 

entendimento de que cabem danos morais em ações que 
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discutam improbidade administrativa seja pela 

frustração trazida pelo ato ímprobo na comunidade, 

seja pelo desprestígio efetivo causado à entidade 

pública que dificulte a ação estatal" (REsp 960.926, 

MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 

01.04.2008).

No mais, a alteração do acórdão recorrido, a fim de se 

verificar as alegadas ofensas aos arts. 9º, 10, 11 e 

12 da Lei nº 8.429/1992, demandaria o reexame do 

substrato fático-probatório dos autos, o que é 

inviável no âmbito do recurso especial, a teor do 

disposto na Súmula nº 7 do STJ.

Confiram-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.  AUSÊNCIA DE 

REQUESTIONAMENTO.SÚMULA 211/STJ. NÃO ALEGAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11 DA 

LIA.PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREFEITO 

MUNICIPAL.AUTOPROMOÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO E DO DANO 

AO ERÁRIO. SÚMULA.83/STJ. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento 

ao recurso especial.' (AREsp nº 478386  Rel. Min. 

Marga Tessler - Juíza Federal Convocada do TRF da 4ª 

região  j. em 28.11.2014). 

2.2.6. Desse modo, fica rechaçada referida prejudicial 
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arguida pelo corréu ANTÔNIO CÉSAR CORTEZ. 

2.3. Não há se falar, outrossim, ao arrepio do 

quanto preconiza o corréu ANTÔNIO CÉSAR CORTEZ, de 

nulidade da ação civil por atos de improbidade em 'sub 

examine', pois que nula a busca e apreensão realizada 

em cumprimento a suposto mandado expedido pelo MM. 

Juiz de Direito do DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS 

POLICIAIS  DIPO -, e que culminou para com a 

apreensão de memorando cujo teor apontara  o pagamento 

de montante em seu favor com o escopo de que, na 

qualidade de vereador, votasse contra a instalação de 

investigação cujo fito seria apurar as irregularidades 

no contrato administrativo nº 36/06 firmado entre o 

MUNICÍPIO DE LIMEIRA e a empresa SP ALIMENTAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA, bem como ainda, a nulidade de 

compartilhamento do referido memorando, conquanto 

requerido por Promotor de Justiça que atua na área 

cível perante juízo criminal.

2.3.1. Imperioso colocar que, consoante se depreende 

dos documentos juntados a fls. 575/577, houve 

autorização do JUÍZO DO DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS 

POLICIAIS E CORREGEDORIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DA 

CAPITAL  DIPO -, para que fosse realizada a busca e 

apreensão de provas, sendo certo que, consoante se 

dessume dos documentos coligidos a fls. 643/672, o 

pedido de busca e apreensão fora formulado pelo 

Promotor de Justiça Arthur Pinto, com atribuição na 
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área criminal, bem como pelo Promotor de Justiça 

Silvio Marques, que oficia junto à área cível. 

2.3.2. Ademais, emerge registrar que, conforme se 

infere a fls. 575/577, a MM. Juíza de Direito então 

oficiando no DIPO autorizou o compartilhamento das 

provas obtidas. Adoto, no particular, as proficientes 

palavras do D. Procurador de Justiça oficiante: “Não 

ocorreu nenhuma nulidade no acordo de delação premiada 

firmado entre o Ministério Público e Genivaldo Marques 

dos Santos (fls. 103/107).  Do acordo participaram 

quatro Promotores de Justiça, dentre eles o Dr. Silvio 

Antonio Marques com atribuição na Promotoria de 

Justiça do Patrimônio Público e Social. Todos os 

demais Promotores de Justiça possuem atribuições 

criminais. O Dr. Arthur Pinto de Lemos Junior é 

integrante do GEDEC - Grupo de Atuação Especial de 

Repressão a Delitos Econômicos, o Dr. Cleber Masson e 

a Dr.ª Regina Helena Fonseca Fortes Furtado são 

Promotores de Justiça Criminais em Limeira, que, 

inclusive, ofereceram denúncia alusiva aos fatos 

constantes deste processo (fls. 79/85). Como o acordo 

foi firmado no âmbito de um procedimento criminal  por 

promotores de Justiça com atribuição na área penal, 

não há nenhum vício em sua formatação. Do mesmo modo, 

o pedido de compartilhamento das provas foi formulado  

por dois promotores: Dr. Silvio Antonio Marques e o 

Dr. Gilberto Leme Marcos Garcia, que era integrante do 

GEDEC, ou seja, possui atribuições criminais (fls. 

121/123). Também não assiste razão aos apelantes 

quando alegam que não houve autorização judicial para 
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a busca e apreensão  e para o compartilhamento das 

provas.  O pedido de busca e apreensão  foi realizado 

pelo Dr. Arthur Pinto de Lemos Junior com atribuição 

na área criminal por ser integrante do GEDED e pelo 

Dr. Silvio Antonio Marques, da Promotoria de Justiça 

do Patrimônio Público e Social (fls. 643/672). A fls. 

575/577 a Magistrada responsável pela  busca e 

apreensão autorizou o compartilhamento das provas 

solicitadas. Ora, ela não poderia autorizar o 

compartilhamento de algo que não houvesse autorizado, 

sendo evidente, portanto, que houve previa autorização 

judicial para  me medida cautelar de busca e 

apreensão. Considerando a autorização judicial para a 

compartilhamento  das provas obtida na seara criminal, 

foram elas remetidas para a Promotoria de Justiça de 

Limeira (fls. 91).” (fls. 6.788).

2.4. Não se vislumbra, outrossim, ao reverso do 

quanto aduz o corréu ANTÔNIO CÉSAR CORTEZ, de nulidade 

das escutas telefônicas realizadas junto à linha 

telefônica nº (11) 8187-0635, inclusive no que atina 

ao mês de novembro de 2007.

2.4.1. Nesse sentido, tenha-se presente que, de 

uma análise sistemática dos documentos juntados a fls. 

2.531/2.776, plausível a conclusão de que todas as 

escutas telefônicas realizadas encontravam-se 

albergadas por autorização judicial do juízo da 2ª 
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Vara Criminal de Limeira, nos autos da ação penal 

ajuizada a fim de apurar, no âmbito criminal, os fatos 

aqui tratados. 

Claro que as garantias constitucionais (citadas, 

artigo 5.º) não podem ser tidas por escudos de 

proteção   de eventuais infratores contra a sociedade. 

Como se sabe, se um dos objetivos de um texto 

constitucional é a defesa da probidade e moralidade  

na  Administração Pública, como ensinou há décadas o 

grande constitucionalista norte-americano STORY '...se 

as palavras de um texto constitucional forem 

suscetíveis de duas interpretações, de conformidade 

com o uso e o senso comum, é de rejeitar-se aquela que 

colide com um ou com todos os objetivos estabelecidos 

na norma e cuja realização ela propunha, adotando-se, 

ao revés, a interpretação tendente a promover e 

preservar os sobreditos interesses em toda a sua 

inteireza' (Paulo Bonavides, Curso de Direito 

Constitucional, p. 473, Malheiros, 15.ª ed.).

2.4.2. Destarte, como se disse, inexiste a sobredita 

nulidade. 

2.5. Por fim, emerge preconizar que não se cogita de 

nulidade do feito em exame ao fundamento de que fora 

ilícito o acordo de delação ou colaboração  premiada 

firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO e o SENHOR GENIVALDO MARQUES DOS SANTOS.

2.5.1. Sobre a questão, imperioso se mostra 
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colocar, 'ab initio', que, inexoravelmente, GENIVALDO 

MARQUES DOS SANTOS firmou junto ao MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO um acordo de delação ou 

colaboração premiada, conforme se verifica a fls. 107 

e seguintes. 

2.5.2. Sobredito acordo de delação premiada, 

registre-se, fora realizado junto aos Promotores de 

Justiça Arthur Pinto de Lemos Júnior Silvio Antonio 

Marques, Regina Helena Fonseca Fortes Furtado e Cléber 

Rogério Massom  que oficiam tanto na área cível como 

na área criminal, como se disse. 

2.5.3. Ocorre que, como bem anotado na arguta 

sentença de primeiro grau, a figura da delação 

premiada é criação da esfera criminal, prevista 

expressamente no artigo 159, § 4º, do Código Penal, e 

nos artigos 13 e 14, da Lei nº 9.807/99 e na  Lei n.º 

12.850/2013.

2.5.4. Tenha-se presente que, consoante anotou o 

ínclito juiz da causa, ainda que o acordo de delação 

premiada firmado entre  GENIVALDO MARQUES DOS SANTOS e 

o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO tenha sido 

um dos elementos deflagradores do ajuizamento da ação 

civil em tela, importa  considerar que, no curso do 

presente feito,    GENIVALDO MARQUES DOS SANTOS  
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prestou depoimento e reafirmou o quanto colocou por 

ocasião das declarações que prestou quando do acordo 

de colaboração premiada de que se trata, sendo certo 

que o depoimento havido no feito em análise fora 

realizado sob o manto da ampla defesa e contraditório. 

2.5.5. Desse modo não se cogita, na espécie, seja 

considerado como fator impeditivo ao julgamento do 

mérito da ação civil por atos de improbidade 

administrativa em exame o acordo de delação premiada 

firmado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO e GENIVALDO MARQUES DOS SANTOS. Ademais, 

qualquer informação, independentemente de  colaboração 

premiada, busca e apreensão ou não  poderia ter sido 

repassada aos agentes públicos de Limeira, para a ação 

de improbidade, eis que o artigo 14, da  Lei n.º 

8.429/92 é claro: 'Art. 14. Qualquer pessoa poderá 

representar  à autoridade administrativa competente 

para que seja instaurada investigação destinada a 

apurar a prática de ato de improbidade'.

3. Inafastavelmente, observados com rigor, em 

especial, os primados da ampla defesa e contraditório 

a todas as partes que aqui litigam, os fatos trazidos 

a lume devem ser analisados e, se o caso, atribuídas 

as responsabilidades e aplicadas as correspondentes 

sanções cabíveis, nos termos da lei, notada e 

especificamente da Lei nº 8.429/92.  
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É curioso notar que, parte das apelações procura 

desconstituir a prova documental, inclusive os 

memorandos, apreendidos,  em que se denota  a  

materialização  da  vantagem ilícita, sob o fundamento 

de provas não autorizadas e (ou) legais (que portanto 

seriam excessivas) e, outra parte requer mais provas, 

periciais inclusive, sob o argumento de provas 

escassas.  Aliás, as provas poderiam ter sido mais 

eficientemente encontradas se o processo 

administrativo da licitação  envolvendo as partes não  

houvesse, estranhamente, desaparecido da sede da 

Administração Municipal de Limeira...

4. Mérito. Tenha-se presente, 'ab initio', que a 

pretensão formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO na espécie, punitiva e de ressarcimento, 

encontra arrimo na Lei nº 8.429/92, que estabelece a 

punição dos atos de improbidade administrativa 

praticados por qualquer agente público e por aquele 

que, não sendo agente público, concorra para a prática 

do ato ou dele se beneficie sob qualquer forma direta 

ou indireta. 

4.1. No caso em epígrafe, ao que se extrai de tudo o 

quanto consta dos autos, no que pertine ao desenlace 

da celeuma, o MUNICÍPIO DE LIMEIRA firmou junto à 
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empresa corré SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, após 

realizado procedimento de licitação, o contrato 

administrativo nº 36/06 (fls. 450 e seguintes), cujo 

objeto fora    assim descrito:

'1  O presente contrato tem por objeto a Contratação 

de Empresa Especializada na Prestação de serviços de 

preparo, nutrição, armazenamento, distribuição nos 

locais de consumo, logística, manutenção corretiva e 

preventiva dos equipamentos e utensílios utilizados, 

com o emprego de mão de obra e treinamento do pessoal, 

bem como for de todos os gêneros alimentícios e demais 

insumos utilizados, incluindo a prestação de serviços 

de limpeza nas cozinhas das Unidades Escolares durante 

o período de aulas ministradas na rede oficial, 

inclusive no período noturno e, na creches oficiais e 

onde o Município indicar por convênio, também no 

período de férias, tudo em conformidade com os termos 

deste contrato, do respectivo Edital de Licitação, de 

seus anexos, da legislação de regência, e em especial 

das normas expedidas pelo Ministério da Saúde e 

ANVISA.' 

  

4.2. Frente a notícias de irregularidades havidas no 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/06 firmado entre o 

MUNICÍPIO DE LIMEIRA e a corré SP ALIMENTAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA, a Comissão de Orçamento, Finanças, 

Contabilidade, Controle e Fiscalização dos Atos do 
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Poder Executivo da Câmara Municipal de Limeira, 

presidida pelo corréu CARLOS GOMES FERRARESI, sendo o 

vice-presidente o corréu ANTÔNIO CÉSAR CORTEZ, e o 

terceiro componente o vereador José Carlos Pinto de 

Oliveira, instaurou o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 

2.538, DE 13 DE SETEMBRO DE 2007, para analisar a 

avença e, eventualmente, propor a instauração de  

Comissão Parlamentar de Inquérito  CPI. 

4.3. O referido PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 

2.538/2007 foi simplesmente arquivado, tendo se 

deixado de aferir notícias de irregularidades havidas 

no CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/06, forte nos votos 

dos corréus e então vereadores CARLOS GOMES FERRARESI 

e ANTÔNIO CÉSAR CORTEZ (veja-se fls. 194/204). E isso 

com todas as denúncias da mídia nacional sobre 

corrupção envolvendo  a empresa agora ré, que estava 

tendo seu contrato prorrogado ilegalmente faz anos, na 

cidade em que os nobres edis moravam e trabalhavam  há 

décadas. Sequer uma simples investigação, sendo  que 

um dos réus alegou ter feito uma auditoria pessoal, 

com sua assessoria nas escolas, e verificou que tudo 

estava bem  somente não esclareceu com quem falou, 

quais escolas visitou, quais alunos entrevistou etc.

5. E de fato, diante do conjunto probatório constante 

dos autos da presente ação civil por atos de 

improbidade administrativa, é forçosa a conclusão de 
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que os inadmissíveis acontecimentos narrados     

ocorreram, senão vejamos. 

'Prima facie', insta trazer à colação o teor, 'in 

totum', das declarações firmadas pelo SENHOR GENIVALDO 

MARQUES DOS SANTOS por ocasião do acordo de delação 

premiada que firmou junto ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 103/106), com grifos nossos:

'Eloizo Afonso Gomes Durães, proprietário da SP 

Alimentação, Le Baron, Unifarma e outras do grupo, 

entrou em contato telefônico comigo, no mês de 

novembro de 2007 e me disse que eu deveria encontrar 

uma pessoa em Limeira, apelidado de 'Quebra Ossos', 

porque era médico ortopedista, naquela cidade, com a 

finalidade de resolver uma missão. No dia seguinte fui 

até aquela cidade e encontrei-me, na Rodovia 

Anhanguera, com um homem que se apresentou como Doutor 

César Cortez, e disse ser médico ortopedista e 

presidente da Câmara Municipal de Limeira. Eu o 

reconheço como a pessoa que me foi mostrada esta data, 

na foto (ora impressa) constante no sito eletrônico da 

sua campanha a Deputado Federal pelo Partido Verde. 

Tal pessoa estava com um veículo Mercedes-Benz, cor 

prata, e nos encontramos perto do 'Sucão', na rodovia, 

pista sentido São Paulo. Os contatos foram mantidos 

através do meu telefone celular (11) 8187 0635 (TIM), 

registrado em nome da empresa Verdurama Comércio 
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Atacadista de Alimentos. O telefone de Cortez também 

era celular. Eu tinha função de cobrar os valores 

devidos à Verdurama ou outras empresas do Grupo SP 

Alimentação e, em alguns casos isolados, também tinha 

a missão de negociar valores para pagamentos de 

propinas a agentes públicos referentes aos contratos 

das empresas. Em conversa com o vereador César Cortez, 

ele me pediu R$300.000,00 (trezentos mil reais) para 

votar contra a abertura de uma CPI da merenda escolar 

em Limeira. Eu ofereci a quantia de R$150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), que não foi 

imediatamente aceita. Vim para São Paulo e conversei 

com Eloizo e ele me disse para manter o valor em 

R$150.000,00. No dia seguinte, retornei à Limeira, no 

período noturno, e voltei a conversar com César 

Cortez, em um prostíbulo, chamado 'Cristal', e mantive 

a minha proposta e ele me informou que no dia seguinte 

daria a resposta, quando estaria em São Paulo, em um 

congresso de medicina, no Hotel Transamérica. Eu 

liguei para ele e nos encontramos no restaurante 

Famiglia Mancini, em São Paulo, e então fechamos a 

propina no montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais), a ser pago em três parcelas iguais, nos 

meses de novembro e dezembro de 2007 r janeiro de 

2008. Posteriormente houve uma mudança nesse valor em 

conversas entre Eloizo e César Cortez. Os valores 

foram pagos em dinheiro, por Eloizo, diretamente a 

César Cortez. Em razão disso, o vereador votou contra 

a CPI e as investigações da merenda escolar na Câmara 

Municipal de Limeira não se iniciaram. DOCUMENTO 2  

Em relação a este documento, o valor de R$35.000,00 
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foi entregue aos vereadores da Câmara Municipal de 

Limeira que já haviam votado contra a instalação da 

CPI da Merenda Escolar. O valor relativo ao vereador 

César Cortez foi mais elevado, porque era dele o único 

voto que faltava para instalar a CPI da Merenda 

Escolar em Limeira. DOCUMENTO 3  O advogado Thulio 

Caminhoto Nassa era assessor pessoal de Eloízo e era o 

responsável pela elaboração dos editais de licitação 

na merenda escolar, visando beneficiar os interesses 

da empresa SP Alimentação e respectivas coligadas. 

Antes de chegar em Limeira ele estava trabalhando na 

Prefeitura Municipal de Itapevi. Eloizo, visando a 

entrada da empresa SP Alimentação na cidade de 

Limeira, pediu ao Prefeito de Limeira a contratação de 

Thulio em algum cargo comissionado do Município de 

Limeira, no que foi atendido. Foi na época em que foi 

firmado o contrato com a SP Alimentação. DOCUMENTO 4  

O valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foi 

entregue a uma das empresas jornalísticas de Limeira, 

instalada na região central da cidade, para que 

parasse de veicular informações negativas sobre a SP 

Alimentação. Esses valores foram entregues em 

dinheiro. Não me recordo do nome da empresa, mas me 

recordo que existem dois jornais impressos de grande 

circulação na cidade de Limeira. DOCUMENTOS 5 E 6  Os 

valores apontados em tais documentos foram repassados 

à empresa Irmãos Franco, localizada na cidade de 

Engenheiro Coelho, e fornecedora de produtos 

alimentícios. Esta empresa colaborou, financeiramente, 

na campanha eleitoral do prefeito Silvio Félix, com a 

promessa de que seria contratada durante sua 
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administração. Quando a prestação de merenda escolar 

foi terceirizada para a SP Alimentação e a empresa 

Irmãos Franco foi excluída dos contratos do município 

de Limeira, houve a necessidade de repassar à Irmãos 

Franco, a quantia de R$ 1.050.000,00 (hum milhão e 

cinquenta mil reais), para que essa empresa não 

incomodasse a SP Alimentação.  Este dinheiro foi 

levantado no superfaturamento (marcação a maior) dos 

valores pagos pela prefeitura de Limeira, à SP 

Alimentação. Uma parcela foi entregue por mim, na 

empresa, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), em dois envelopes, contendo R$ 100.000,00 cada 

qual, que foi sacado do banco Bradesco, em uma agência 

da capital. DCCUMENTOS 7 e 8  As duas parcelas de R$ 

25.000,00 mencionadas nos documentos foram entregues 

ao jornalista Geraldo Luís, que à época trabalhava em 

uma empresa de TV de Limeira, para o fim de ser 

veiculada uma matéria jornalística favorável à empresa 

SP Alimentação. DOCUMENTOS 9 E 10  nas tabelas 

mostradas nos documentos, os valores indicados na 

segunda coluna dizem respeito aos valores pagos pela 

Prefeitura a empresa SP Alimentação em razão da 

execução do contrato; ao valores que constam da quarta 

coluna referem-se ao percentual da propina, sendo que 

12% era a porcentagem destinada ao prefeito, e 1% era 

destinado ao lobista, cujo nome desconheço, 

responsável por apresentar a empresa ao prefeito.' 

Colhe-se das declarações do SENHOR GENIVALDO MARQUES 
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DOS SANTOS firmadas quando do acordo de colaboração 

premiada entabulado junto ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO que, inexoravelmente, houve 

pagamento de vantagem indevida efetuado pelo corréu 

ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES para o corréu ANTÔNIO CÉSAR 

CORTEZ, bem como para demais vereadores da Câmara 

Municipal de Limeira  para que estes, votassem contra 

a instauração de investigação  cujo escopo seria 

apurar irregularidades fartamente veiculadas em torno 

do contrato administrativo nº 36/06, avençado entre a 

corré SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e o Município de 

Limeira, sendo de relevo reforçar, nesse passo, que, 

conforme se anotou acima, a Sindicância prévia à 

eventual instalação da referida CPI (processo 

administrativo nº 2.538/2007) fora realizada no âmbito 

da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, 

Controle e Fiscalização dos Atos do Poder Executivo da 

Câmara Municipal de Limeira, presidida pelo corréu 

CARLOS GOMES FERRARESI, sendo o vice-presidente o 

corréu ANTÔNIO CÉSAR CORTEZ, e o terceiro componente o 

vereador José Carlos Pinto de Oliveira, sendo certo, 

reitere-se e ressalte-se, que a não instauração da CPI 

decorreu dos votos nesse sentido proferidos pelos 

corréus ANTÔNIO CÉSAR CORTEZ e CARLOS GOMES FERRARESI.

Emerge trazer a lume, nesse diapasão, que ao encontro 

das declarações realizadas pelo SENHOR GENIVALDO 

MARQUES DOS SANTOS, foram coligidos aos autos cópia do 

memorando provisionando o pagamento da sobredita 
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vantagem indevida ao corréu ANTÔNIO CÉSAR CORTEZ (veja-

se fls. 58), no importe total de R$140.000,00 (cento e 

quarenta mil reais), divididos em 4 parcelas, sendo 

três no montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais) e 

uma no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), bem 

como cópia do memorando autorizando o pagamento de 

mais R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme 

se infere a fls. 59, e cujo destinatário apontado fora 

a Câmara Municipal de Limeira, mas, conforme adiante 

se esmiuçará, o efetivo destinatário do referido 

montante de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) 

fora o corréu CARLOS GOMES FERRARESI.     

E nesse passo, urge mencionar que as declarações 

firmadas pelo GENIVALDO MARQUES DOS SANTOS no momento 

em que avençado o acordo de colaboração premiada foram 

por ele reafirmadas no curso do presente feito por 

ocasião da audiência de instrução e julgamento, ainda 

que, isso não se nega, tenha GENIVALDO afirmado 

desconhecer o corréu CARLOS GOMES FERRARESI. Assim se 

manifestou GENIVALDO nesses autos (fls.5.849):

'trabalhou para o Grupo SP Alimentação e fazia cobrança 

e contato com as pessoas. Confirma ter participado de 

reuniões com Antônio César Cortez. A primeira reunião 

foi em Limeira e a segunda em São Paulo. Num primeiro 

contato, encontrou-se com Antonio Cortez na Rodovia 

Anhanguera. Na segunda ocasião, Antonio César estava 
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jantando no restaurante Família Manccini. O depoente 

procurou Antonio César atendendo a pedido de Eloizo. 

Eloizo queria que Antônio César Cortez não abrisse uma 

CPI. Antônio César Cortez o valor de 240 mil reais 

para impedir seguimento da CPI. Através de acordo, 

ficou combinado que Eloizo pagaria três parcelas de 

cinquenta mil reais, cada uma. O depoente afirma que 

não teve nenhum contato com Carlos Gomes Ferrarese e 

não sabe quem seria esta pessoa. O depoente apenas fez 

o acordo com Antônio César Cortez e não sabe dizer se 

o valor combinado foi efetivamente pago. O que sabe 

informar é que a CPI não foi instaurada. (...) não 

sabe dizer se o voto de Antônio César Cortez era o 

último necessário para instalação da CPI. Foi Eloizo 

quem ofereceu dinheiro para Antônio César Cortez 

barrar a CPI.'  

5.1. De igual sorte, é inexorável o fato de que o 

corréu ANTÔNIO CÉSAR CORTEZ recebeu a quantia de 

R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) de sorte a 

votar em desfavor da instauração de Comissão 

Parlamentar Inquérito  CPI -, tendente a apurar as 

irregularidades do exaustivamente citado contrato 

administrativo nº 36/06, firmado entre a corré SP 

ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e o Município de Limeira, 

o que de fato aconteceu, conquanto o corréu ANTÔNIO 

CÉSAR CORTEZ emitiu voto pelo arquivamento das 

investigações (fls. 194/204). 

Salta aos olhos, coloque-se, a corroborar a conclusão 
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de que o corréu ANTÔNIO CÉSAR CORTEZ recebeu a 

vantagem indevida de que se trata, o fato de que o 

mesmo, logo após os fatos aqui tratados, notadamente 

no ano de 2009, adquiriu um apartamento no Edifício 

'Ilha  Porchat', na cidade de Campinas/SP (matrícula 

nº 114.193), e duas vagas de garagem vinculadas 

(matrículas nºs 114.194 e 114.195), pelo importe total 

de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), conforme 

se depreende dos documentos juntados a fls. 

2.412/2.414.

  

5.2. No que concerne ao corréu CARLOS GOMES 

FERRARESI, outrossim, conforme acima se adiantou, é 

inegável o fato de que fora ele o beneficiário do 

importe de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), 

pagos pela empresa SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, 

ainda que seu nome não tenha sido expressamente citado 

pelo senhor GENIVALDO MARQUES DOS SANTOS e não conste 

do memorando copiado a fls. 59. 

Nesse sentido, tenha-se presente que dessume-se do 

depoimento prestado pelo SENHOR GENIVALDO MARQUES DOS 

SANTOS que, além dos R$140.000,00 (cento e quarenta 

mil reais), pagos ao corréu ANTÔNIO CÉSAR CORTEZ a fim 

de que este votasse em desfavor da instauração de 

Comissão Parlamentar Inquérito  CPI -, cujo escopo 

seria apurar as irregularidades do exaustivamente 

citado contrato administrativo nº 36/06, firmado entre 
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a corré SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e o Município 

de Limeira, foram despendidos, ainda, R$35.000,00 

(trinta e cinco mil reais), destinados à Câmara 

Municipal de Limeira. Lembre-se, o memorando cuja 

cópia encontra-se acostada a fls. 59, faz expressa 

menção ao pagamento dessa quantia (R$35.000,00), à 

Câmara Municipal de Limeira. 

Veja-se que JOSÉ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA, por ocasião 

de sua oitiva neste feito (fls. 5.736/5.747), foi  

categórico ao afirmar que compunha a Comissão de 

Orçamento, Finanças, Contabilidade, Controle e 

Fiscalização dos Atos do Poder Executivo da Câmara 

Municipal de Limeira junto aos corréus ANTÔNIO CÉSAR 

CORTEZ e CARLOS GOMES FERRARESI e que ficou vencido no  

que toca à votação à instauração de eventual Comissão 

Parlamentar de Inquérito  CPI  tendente a apurar as 

irregularidades do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/06 

entabulado entre a corré SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA e o Município de Limeira, o que lhe causou 

surpresa, dadas as gravidades das denúncias relativas 

ao referido contrato. 

Logo, diante desses elementos, é inafastável o fato de 

que o beneficiário do importe de R$35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais) despendidos pela corré SP ALIMENTAÇÃO 

E SERVIÇOS LTDA e destinados à Câmara Municipal de 

Limeira fora o corréu CARLOS GOMES FERRARESI, sendo 
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inegável que esse montante teve o condão de fazê-lo 

votar pela não instauração de Comissão Parlamentar de 

Inquérito tendente a apurar as irregularidades do 

contrato administrativo nº 36/06 entabulado entre a 

corré SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e o Município de 

Limeira. 

6. Destarte, diante do cenário apresentado, e 

considerando-se que, a despeito das extensas razões 

recursais apresentadas, é imperiosa a conclusão de que 

os requeridos/apelantes praticaram, em especial, os 

atos de improbidade administrativa descritos no artigo 

9º, inciso I, e no artigo 11, 'caput', da Lei nº 

8.429/92, que assim rezam:

'Artigo 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:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem 

móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, 

direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, 

gratificação ou presente de quem tenha interesse, 

direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado 

por ação ou omissão decorrente das atribuições do 
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agente público;

(...)

Artigo 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: (...)'

6.1. Inadmissível a conduta do corréu ELOIZO GOMES 

AFONSO DURÃES, presidente de enorme conglomerado de 

empresas, que se dispôs a oferecer vantagem indevida a 

vereadores de sorte a beneficiar a empresa corré SP 

ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, a qual, ao que se denota, 

firmou contrato milionário e fraudulento para com o 

Município de Limeira. 

Ainda mais reprovável a ação dos corréus ANTÔNIO CÉSAR 

CORTEZ e CARLOS GOMES FERRARESI, que munidos de 

mandato eleitoral para exercer a vereança no Município 

de Limeira, e de quem se esperava a elaboração de leis 

concernentes à evolução do Município, atendendo aos 

anseios da sociedade, e, em especial, a fiscalização 

dos atos do Poder Executivo, e que, ao reverso, 

aceitaram receber vantagem indevida a fim de evitar a 

instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito  

CPI, cujo escopo seria, reitere-se e ressalte-se, 

investigar graves denúncias em torno de contrato 
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administrativo milionário, o qual, ao que se mostra, 

vinha causando prejuízos ao erário sem precedentes e, 

ainda, denotava-se vinha sendo cumprido de forma 

desidiosa, haja vista as notícias veiculadas de que a 

merenda escolar fornecida aos estudantes da rede 

municipal de ensino era de duvidosa qualidade (veja-se 

fls. 134/139). 

De se tomar nota, arremate-se, que conforme pontuou o 

douto juiz da causa, que a empresa SP ALIMENTAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA fora condenada nos autos da Ação Civil 

de Improbidade nº 0025618-45.2009.8.26.0320, que 

correu junto à Vara da Fazenda Pública de Limeira, 

exatamente por ter concorrido e se beneficiado em 

fraude à licitação que culminou para com a avença 

administrativa objeto do feito em tela, a qual teria 

causado prejuízo ao erário no montante de R$53.000,00 

(cinquenta e três milhões de reais).      

7. Quanto ao dolo -- estado anímico --, que houve, 

este é evidente, no instante em que, na linha de tudo 

o quanto acima delineado, todos os requeridos, ora 

apelantes, engendraram acordo, com o pagamento de 

vantagem indevida, tendente a frustrar a instauração 

de Comissão Parlamentar de Inquérito  CPI -, cujo 

escopo seria analisar importantes denúncias de 

irregularidades do vultoso contrato administrativo nº 

36/2006 firmado entre a corré SP ALIMENTAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA e o MUNICÍPIO DE LIMEIRA. Para aqueles 
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que entendem ser a ação de improbidade similar em 

alguns pontos à ação penal (não me comprometo com essa 

tese) a lição de penalistas, v.g., E. MAGALHÃES 

NORONHA ('Direito Penal', v. 1., Saraiva, p. 144). 

Mas, em relação ao dolo administrativo, assim escreve 

Fabio Medina Osório: “O dolo administrativo não se 

pode confundir com o desejo de enriquecimento ilícito 

ou de lesão ao erário, porque este só é um dos blocos 

normativos da LGIA. O dolo abrange elementos factuais 

e jurídicos da conduta proibida, alcançando a 

legislação interligada à norma matriz. Pretender 

enriquecer-se ilicitamente ou lesionar o erário é 

apenas a consequência de uma conduta que envolve, ou 

pode envolver, sinais externos de intencionalidade em 

relação à determinados fatos e regras inerentes ao 

proceder ilícito, cuja lógica  intrínseca, por mais 

flexível que seja, não pode ser ignorada ou desprezada 

pelos interpretes e operadores do direito. ('Teoria da 

improbidade administrativa', p. 249,  RT, 2.ª ed). 

8. E assim, tendo havido, inequivocamente e em 

especial, a pratica dos atos de improbidade 

administrativa descritos no artigo 9º, inciso I e no 

artigo 11, 'caput', da LIA, aplicáveis, por mais 

severas, as penas previstas no inciso I, do artigo 12 

da Lei n.º 8.429/92. O artigo 12, I, da LIA, assim 

cataloga as sanções '...na hipótese do art. 9°, perda 

dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando 
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houver, perda da função pública, suspensão  dos  

direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de 

multa civil de até três vezes o valor do acréscimo 

patrimonial 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 dez anos.' 

8.1. Claro, obtempere-se, as sanções não devem, 

necessariamente, ser todas as previstas no artigo 12, 

inciso I, da Lei n.º 8.429/92, devendo ser impostas 

segundo o grau de reprovabilidade do ato, observando-

se os primados da razoabilidade e proporcionalidade.

8.2. No caso em epígrafe, no entanto, dados os 

estarrecedores fatos apurados, cuja gravidade e 

reprovabilidade alcançam, a nosso sentir, nível 

extremo, plenamente justificável, na esteira da 

perspicaz sentença de primeiro grau, a aplicação de 

todas as penalidades cabíveis a cada um dos réus, 

previstas no artigo 12, I, da LIA, diante dos atos 

ímprobos praticados. Quanto ao  fato  de que um dos 

réus alega ter  rendimentos suficientes para  adquirir 

imóveis (em Campinas, no caso), não prejudica, eis  

que, aceita a tese, valeria dizer que abastados não 

delinquem, tese que,  evidentemente,  não é  veraz.
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8.3. Destarte, na esteira de tudo o quanto acima 

delineado, a manutenção 'in totum' da r. sentença de 

vergastada é medida que se impõe. (...)'

7. Em verdade há que se reconhecer 

que, na hipótese, o que se verifica é mero 

inconformismo das partes requeridas com o teor do 

julgado. E vale dizer, em remate, que o intuito de 

prequestionamento para a interposição de recursos 

extraordinário e especial deve estar condicionado à 

existência dos vícios contidos no  artigo 535 do 

CPC. Viola o princípio federalista a visão de que, 

se a União repassar R$1,00  a uma obra ou programa 

estadual ou municipal, a competência para o 

julgamento seria da Justiça Federal (e a União 

recebe 72%  da arrecadação tributária). Sobre ser 

centralização que viola a eficiência,   poderia 

gerar deslocamentos  não necessariamente no  

interesse da Justiça, provocado pelos entes 

políticos ou, como no caso, assim que vinda decisão 

desfavorável, convenientemente vem o pedido de 

deslocamento.

8. Ante o exposto, pelo meu voto, 

rejeito os embargos de declaração opostos por 
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ANTONIO CESAR CORTEZ, SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 

E ELOIZO GOMES AFONSO DURÃES e por CARLOS GOMES 

FERRARESI.

          Oswaldo Luiz Palu

             Relator
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