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Poder Judiciário da União 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

Órgão 5ª Turma Cível

Proces
so N.

APELAÇÃO CÍVEL 0045643-60.2010.8.07.0001

 

APELA
NTE(S)

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

 

APELA
DO(S)

BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS

Relator
a

Desembargadora ANA CANTARINO

   

 

Acórdã
o Nº

1375802

 

EMENTA

 

APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. DECLARAÇÃO DE NULIDADE 
DA SENTENÇA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. LIVRE 
CONVENCIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 9º DA LEI 8.429/92. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS 
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 11 DA LEI 8429/92. NÃO COMPROVAÇÃO. OPERAÇÃO 
CAIXA DE PANDORA. DEPUTADO DISTRITAL. RECEBIMENTO DE PROPINA. MEROS INDÍCIOS 
E PRESUNÇÕES. AUSÊNCIA DE CERTEZA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AÇÃO CAUTELAR. 
INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPROCEDÊNCIA.

1. A nulidade da primeira sentença, declarada expressamente pelo STJ em vista da não concessão de prazo 
para alegações finais, restitui o processo ao status quo imediatamente anterior à sua prolação, conferindo ao 
magistrado prolator da nova sentença todas as prerrogativas inerentes à livre convicção na apreciação dos 
fatos e das provas, podendo, se assim o entender, decidir em sentido diverso ou até mesmo contrário ao 
primeiro julgamento que foi declarado nulo. Inteligência do artigo 281, CPC.

2 Conquanto a admissão do processamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa exija 
tão somente a existência de indícios, a condenação nas penas por improbidade administrativa demanda 
prova cabal, concreta e idônea no sentido da prática do ato considerado ímprobo, não bastando a existência 
de meros indícios e presunções.

3. Em gravação ambiental, a menção de terceiros ao nome do réu, sem a participação ou conhecimento 
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deste, não induz certeza de conduta ímproba dolosa por ele praticada.

4. Não se pode considerar, como prova conclusiva de improbidade perpetrada pelo réu, uma ficha 
manuscrita, nas quais se encontram diversas siglas, dentre elas 2 letras (B.D.) e um número “30”, sendo que, 
da mesma forma que essas iniciais podem corresponder ao nome do réu, também podem indicar o nome de 
outra pessoa que tenha o primeiro nome iniciando com “B” e o segundo nome iniciando com “D”, sobretudo 
quando há depoimento testemunhal indicando que muitas das iniciais manuscritas nos documentos 
apreendidos correspondem ao nome invertido dos envolvidos, a fim de dificultar as investigações.

5. Diferentemente de outros deputados distritais que foram filmados recebendo propina, a ausência de 
filmagem do réu revela incerteza da prática de atos ímprobos por este, não se podendo proceder a um juízo 
condenatório com base em deduções.

6. A acusação da testemunha, desacompanhada de evidências, torna-se meramente indiciária da participação 
do réu no esquema criminoso, não podendo conduzir à procedência do pedido condenatório.

7. Ainda que tenha havido quebra de sigilo e marcação de notas de dinheiro durante as investigações, tais 
diligências não indicam a prática de atos ímprobos atribuídos ao réu, quando se verifica que a quebra de 
sigilo não recaiu sobre seu patrimônio, e não foi identificado o recebimento, por ele, de nenhuma das notas 
com número de série marcado.

8. Ante a ausência de provas da prática de conduta ímproba, não se pode condenar o réu por improbidade 
administrativa, seja ela tipificada no artigo 9º da Lei 8.429/92, seja ela tipificada no artigo 11 da mesma lei.

9. Consequentemente, considerando a improcedência do pedido aduzido na ação principal, o pleito de 
indisponibilidade de bens formulado na ação cautelar também deve ser julgado improcedente.

10. Apelo conhecido e desprovido. 

 

 

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, MARIA IVATÔNIA - 1º Vogal e FABRÍCIO FONTOURA 
BEZERRA - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI, em proferir a 
seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME., de acordo com a 
ata do julgamento e notas taquigráficas.

 

Brasília (DF), 06 de Outubro de 2021  

 

Desembargadora ANA CANTARINO 
Relatora

 

RELATÓRIO
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Cuida-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS na ação civil pública de responsabilidade por atos de improbidade administrativa (autos nº 
0045643-60.2010.8.07.0001) e na ação cautelar de indisponibilidade de bens (autos nº 0045649-
67.2010.8.07.0001), ambas movidas em desfavor de BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, contra sentença 
proferida em simultaneus processus, que, reapreciando as lides após determinação do Superior Tribunal de 
Justiça, julgou improcedentes os pedidos.

Não houve condenação em custas e honorários, com fundamento na aplicação analógica dos artigos 17 e 18 
da Lei 7.347/85.

Alega o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em suas razões de 
apelação (ID 19753907 da ação civil pública e 19750095 da ação cautelar), que, em 02/04/2010, ajuizou a 
presente ação de responsabilidade por atos de improbidade administrativa imputando ao réu BENEDITO 
AUGUSTO DOMINGOS a prática de atos previstos no artigo 9º, caput e inciso I, e artigo 11 da Lei 
8.429/92, praticados no contexto da denominada “Operação Caixa de Pandora”, assim descrevendo os fatos:

“A presente ação tem por objeto, especificamente, os atos de improbidade administrativa 
praticados por BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS no contexto do que se convencionou 
chamar OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA, em especial o recebimento de vantagens ilícitas 
para prestar apoio político às ações e planos do Governo de JOSÉ ROBERTO ARRUDA e 
PAULO OCTÁVIO na Câmara Legislativa do Distrito Federal e no GDF. O esquema ora 
desvendado, além de representar um mecanismo de corrupção de parlamentares distritais, 
também envolve empresários e políticos sem mandato eletivo.

(…)

Como dito no depoimento acima, BENEDITO DOMINGOS não era o único a receber o 
mensalão; outros parlamentares também se beneficiaram com a obtenção de vantagens 
indevidas. BENEDITO DOMINGOS, no entanto, recebia: i) mensalão de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) por mês, inclusive durante o período de janeiro a novembro de 2009; ii) recebeu R$ 
6.000.000,00 (seis milhões de reais) para prestar sua adesão ao então candidato JOSÉ 
ROBERTO ARRUDA, tudo isso porque BENEDITO era (ainda é) o presidente do Partido 
Progressista no DF, conforme informado por DURVAL BARBOSA (doc. 01).

O contexto das condutas ilícitas praticadas pelo Deputado BENEDITO DOMINGOS é 
explicado pelo próprio DURVAL BARBOSA em seu depoimento prestado ao NCOC/MPDFT, 
como transcrito acima.

Dessa forma, os vídeos demonstram que a Câmara Legislativa do Distrito Federal transformou-
se em local no qual grande parte dos Deputados Distritais, dentre os quais BENEDITO 
DOMINGOS, venderam apoio político a JOSÉ ROBERTO ARRUDA, seja durante o período da 
campanha, seja durante o período do seu Governo, tendo recebido em troca grandes quantias 
mensais em dinheiro vivo.

Além dos depoimentos e dos vídeos que mostram outros parlamentares recebendo mensalão, 
DURVAL BARBOSA também gravou empresários pagando grandes somas em dinheiro, a título 
de vantagem indevida como contrapartida da garantia de contratações fraudulentas e 
superfaturadas.

 Como captador de recursos, DURVAL BARBOSA arrecadava grandes quantias em dinheiro 
que, após, eram repartidas entre os parlamentares integrantes da base aliada do Governo 
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ARRUDA na CLDF (doc. 02).

Por tais razões, a conduta de BENEDITO DOMINGOS caracteriza ato de improbidade 
administrativa e subsume-se ao disposto nos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/92, conforme 
demonstrado a seguir”.

Ao final, requereu a condenação do réu às penas previstas no artigo 12 da Lei 8.429/92.

Sustenta o apelante que, na primeira sentença proferida na ação civil pública e na cautelar, foram julgados 
totalmente procedentes os pedidos, para condenar o réu à perda de bens e valores no valor de R$ 30.000,00 
no período de janeiro a novembro de 2009, e R$ 6.000.000,00, em razão do apoio político prestado ao então 
candidato ao governo do DF em 2006, José Roberto Arruda; suspensão dos direitos políticos por 10 anos; 
pagamento de multa equivalente a 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial; proibição de contratar com o 
Poder Público; pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 900.000,00.

Acrescenta que, na fase de apelação, a sentença foi parcialmente reformada, excluindo-se apenas a 
condenação à perda de R$ 6.000.000,00 e à multa civil equivalente a 3 vezes o valor dessa última quantia, 
mantendo-se a condenação quanto ao restante das penas.

Aduz que, em sede de Agravo em Recurso Especial, a Primeira Turma do STJ reconheceu a nulidade da 
primeira sentença e determinou o retorno do processo à origem porque não houve intimação das partes para 
a apresentação de memoriais escritos.

Afirma que, após o envio dos autos à origem e a apresentação dos memoriais escritos pelas partes, sobreveio 
a sentença ora recorrida, que julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial da ação de improbidade e 
da ação cautelar de indisponibilidade de bens.

Assevera que a nova sentença foi proferida em flagrante contrariedade à sentença anterior e ao julgamento 
da apelação proferido pela 5ª Turma Cível, o qual foi revogado por mera formalidade.

Alega que, nos referidos julgamentos, foi reconhecido que as gravações, escutas ambientais, documentos e 
depoimentos testemunhais constantes do processo comprovaram a existência do esquema de corrupção 
instalado no governo do DF, no qual houve compra de apoio político de parlamentares, dentre eles o réu 
BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, comprovando-se a prática de ato de improbidade administrativa.

Entende que a apresentação de memoriais escritos pela defesa, formalidade tida por fundamental pelo STJ, 
em nada alterou o contexto fático e a contundência das provas apresentadas, que são mais que suficientes 
para condenação do réu.

Argumenta que a improcedência dos pedidos não deve prevalecer, pois os atos de improbidade envolvendo 
o réu foram praticados às escondidas, sem recibo, filmagem ou depósito bancário, mediante a intermediação 
de Domingos Lamoglia, corréu em ação conexa, que foi citado na gravação ambiental como  o operador 
responsável pela compra de apoio político do réu BENEDITO DOMINGOS, e com quem foi apreendida 
planilha de controle de pagamento com a indicação das iniciais do nome do réu e valores mensais a ele 
pagos.

Portanto, alega que, de acordo com a primeira sentença, parcialmente mantida pela 5ª Turma Cível no 
julgamento da apelação anterior, houve comprovação do esquema criminoso de compra de apoio político de 
parlamentares, o que foi evidenciado pelos vídeos existentes no processo envolvendo empresários, políticos 
e servidores públicos, ainda que não tenham registrado a entrega mensal de propina ao réu.

Sustenta que o réu foi mencionado por José Roberto Arruda, líder da organização criminosa, em conversa 
ambiental gravada com autorização judicial, como sendo um dos políticos beneficiários de propina mensal 
de R$ 30.000,00 paga por intermédio do operador Domingos Lamoglia.
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Afirma que foi apreendida, na residência de Domingos Lamoglia, planilha com indicação das iniciais do 
nome de BENEDITO DOMINGOS e dos valores mensais a ele pagos, acrescentando que o depoimento de 
Durval Barbosa Rodrigues foi corroborado pelos elementos de prova supramencionados.

Alega que as declarações de Durval Barbosa foram ratificadas pelas informações obtidas na captação 
ambiental, no sentido de que seriam necessários R$ 200.000,00 para complementar o valor de R$ 
600.000,00 destinado ao pagamento dos parlamentares da base aliada do governo, ressaltando que o 
pagamento de tal valor foi filmado.

Entende não haver que se falar em fragilidade do conjunto probatório, notadamente em vista das provas a 
seguir elencadas.

Assevera que o colaborador Durval Barbosa prestou depoimentos nas fases extrajudicial e judicial, 
revelando a existência de esquema de arrecadação de propina e distribuição desses valores ilícitos a 
parlamentares para a compra de apoio político, seja para a pré-candidatura do então deputado federal José 
Roberto Arruda ao GDF (2003 a 2006), seja para sustentação política deste durante o governo, entre os anos 
de 2007 a 2010.

Acrescenta que o colaborador Durval Barbosa afirmou que, na fase de campanha eleitoral, houve cooptação 
do deputado distrital BENEDITO DOMINGOS, que recebeu aproximadamente R$ 6.000.000,00, além de 
receber, durante o governo, R$ 30.000,00 por mês. Alega que, no período de campanha eleitoral, uma 
empresa ligada ao filho do réu foi contratada pelo GDF, sendo que a quantia de R$ 6.000.000,00 foi 
repassada ao réu por intermédio desse filho, para fins de prestar apoio à candidatura de José Roberto Arruda.

Quanto aos valores recebidos mensalmente, o colaborador Durval Barbosa informou que o réu recebia o 
chamado “mensalão”, o que foi confirmado em diálogo mantido entre José Roberto Arruda, José Geraldo 
Maciel e Durval Barbosa na Residência Oficial de Águas Claras e em documentos apreendidos. Afirma que, 
ainda na mesma gravação, José Geraldo Maciel deu alguns exemplos a Arruda de deputados que estavam 
recebendo de mais de uma “fonte”, dentre eles o réu, BENEDITO DOMINGOS, que recebia a propina de 
R$ 30.000,00 do operador Domingos Lamoglia.

Ainda quanto à gravação, alega o Parquet que houve o registro do modus operandi do grupo criminoso, pois 
o líder José Roberto Arruda determinou ao operador José Geraldo Maciel que unificasse as despesas com 
políticos, que estavam em torno de R$ 600.000,00 mensais, e que a entrega desse valor teria se dado em dois 
momentos: R$ 400.000,00 entregues em 23/10/2009 e R$ 200.000,00 entregues em 30/10/2009. Assevera 
que a entrega dos R$ 400.000,00 foi registrada em vídeo por ação controlada da Polícia Federal, e que a 
entrega dos R$ 200.000,00 se deu mediante acondicionamento da quantia em uma sacola, que foi repassada 
por Durval Barbosa a José Geraldo Maciel, ação também registrada em vídeo.

Entende que, diversamente do que restou fundamentado na sentença, a gravação ambiental não foi uma mera 
“conversa de terceiros”, e que a propina paga pelos empresários, como citado na gravação, foi corroborada 
em quebra de sigilo bancário realizada no processo.

Sustenta que a gravação ambiental realizada por Durval Barbosa na Residência Oficial de Águas Claras se 
deu com aparelhos da Polícia Federal e foi submetida a verificação de conteúdo, não deixando dúvidas de 
que Arruda tinha despesa mensal com deputados distritais, tendo havido citação expressa do nome do réu 
BENEDITO DOMINGOS como um dos parlamentares recebedores da propina.

Aponta que o cruzamento de dados extraídos da gravação ambiental revelou que a ação da quadrilha se 
repetia de modo semelhante, com a liberação de dinheiro público às empresas de informática mediante 
reconhecimento de dívida pelo GDF, condicionada à entrega de propina aos integrantes da associação 
criminosa.

Destaca que o colaborador Durval Barbosa informou a Arruda que foram pagos aproximadamente R$ 
15.000.000,00 às empresas de informática, ou seja, exatamente o valor que foi encontrado nas contas 



Num. 29717898 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: ANA MARIA CANTARINO - 07/10/2021 07:31:05
https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100707310538500000028785425
Número do documento: 21100707310538500000028785425

bancárias das referidas empresas, demonstrando que Durval Barbosa tinha o total domínio e conhecimento 
das datas e valores a serem pagos às empresas de informática envolvidas no esquema.

Argumenta que a perícia concluiu que a coincidência dos valores e datas, tanto na quebra de sigilo bancário 
quanto nas conversas interceptadas, e os dados constantes das planilhas existentes nos autos, comprovam o 
vínculo entre os membros e suas funções exercidas no grupo criminoso.

Em relação ao valor mensal de R$ 30.000,00 supostamente pago ao réu, afirma o MINISTÉRIO PÚBLICO 
que foi expressamente afirmado pelo líder do grupo na gravação ambiental, além de constar nas planilhas de 
controle de pagamento apreendidas na residência do operador Domingos Lamoglia.

Alega que, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na “Operação Caixa de Pandora”, os 
investigadores apreenderam cédulas com a mesma numeração de série de vários investigados, dentre os 
quais destaca Fábio Simão, Leonardo Prudente e as empresas Vertax e Combral S/A, a corroborar que os 
valores em espécie recebidos por Durval Barbosa eram distribuídos a integrantes do grupo e utilizados para 
a compra de apoio político de deputados distritais.

Acerca da distribuição de propina a deputados distritais, afirma o MINISTÉRIO PÚBLICO que há vídeos 
exibindo recebimento de dinheiro pelos ex deputados Eurides Brito, Rubens Cesar Brunelli Júnior, Leonardo 
Prudente e Odilon Aires, destacando que, embora o réu BENEDITO DOMINGOS não tenha sido filmado 
por Durval Barbosa, também recebeu propina.

Descreve a existência de vídeos mostrando o repasse de dinheiro para José Roberto Arruda; Omézio Pontes, 
que era assessor de comunicação de Arruda; Domingos Lamoglia; José Geraldo Maciel e Luiz Paulo Costa 
Sampaio, inclusive com a entrega de notas contendo marcação da Polícia Federal.

Além disso, alega o MINISTÉRIO PÚBLICO existir prova documental dos fatos, como é o caso de 
documentos apreendidos na residência de Domingos Lamoglia contendo siglas e números, sobre os quais 
declarou Durval Barbosa que as siglas constantes dizem respeito ao nome invertido dos grandes captadores 
de recursos ilícitos no governo Arruda, correspondentes a Eustáquio Oliveira (OE), Paulo Roxo (PR), 
Renato Malcoti (MR), Fábio Simão (SF) e Domingos Lamoglia (LD).

Sustenta terem sido apreendidas, ainda, planilhas indicando as siglas dos nomes dos parlamentares que 
apoiavam politicamente o governador e os valores mensais pagos a eles pela quadrilha, destacando-se a 
frequência mensal dos pagamentos e a sigla B.D., apontada por Durval Barbosa como sendo o réu 
BENEDITO DOMINGOS, acrescida do número 30, que representa a quantia mensal de propina paga a cada 
um dos deputados distritais.

Aponta, também, a existência de documento encontrado em “pen drive” apreendido na residência de José 
Geraldo Maciel, que se trata de planilha de controle da votação do PDOT, na qual consta o nome do réu 
BENEDITO DOMINGOS acrescido da expressão “ok”, explicitando o alinhamento político dele com o 
governo Arruda. Menciona, igualmente, planilha denominada “controle de cargos deputados.xls” indicando 
os parlamentares que apoiaram a candidatura de José Roberto Arruda/Paulo Octávio ao GDF, em 
conformidade com a narrativa de Durval Barbosa.

Argumenta que haverá corrupção, e, consequentemente, improbidade administrativa, sempre que 
parlamentares fizerem mercancia com o mandato, vendendo seu apoio político para formação de uma base 
de sustentação parlamentar ao Executivo, inclusive mediante ajuda de campanha.

Quanto ao depoimento prestado pelo colaborador processual Durval Barbosa, sustenta o MINISTÉRIO 
PÚBLICO que suas declarações são dignas de crédito, uma vez que ele renunciou ao direito de não se 
incriminar a partir do momento em que firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, 
colocando-se em uma posição processual diferenciada, inclusive em patamar superior às testemunhas em 
geral. Entende que o depoimento de Durval Barbosa “é um relato fiel do funcionamento de uma quadrilha 
que ele conhecia de dentro, ocupando por vários anos posição de destaque” (ID 19753907 – p. 111).
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Por toda essa argumentação, defende o MINISTÉRIO PÚBLICO que a conduta do réu caracteriza ato de 
improbidade administrativa e se amolda ao artigo 9º, caput e inciso I, da Lei 8.429/92, devendo ser 
condenado às penas do artigo 12, inciso I, da mesma lei.

Aponta acórdãos condenatórios proferidos por este Tribunal em relação a outros participantes do esquema 
descoberto por meio da “Operação Caixa de Pandora”, inclusive de deputados distritais que, apesar de 
também não aparecerem em qualquer vídeo, foram condenados.

Requer seja provido seu apelo, para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos aduzidos na 
inicial, com a consequente condenação do réu BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS pela prática de ato de 
improbidade administrativa que importou em enriquecimento ilícito, às seguintes penas:

“a) perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, nos termos do art. 12, inciso 
I, da Lei 8429/92, no valor de R$ 6.330.000,00 (seis milhões e trezentos e trinta mil reais), 
equivalentes ao recebimento de R$ 30.000.0,00 (trinta mil reais) por 11 meses (de janeiro a 
novembro de 2009) e R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) em 2006 em decorrência do apoio 
político a JOSÉ ROBERTO ARRUDA, com a devida atualização monetária desde a data do 
respectivo recebimento e juros de mora a partir da citação, com valor atualizado de R$ 
34.495.443,96 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e 
quarenta e três reais e noventa e seis centavos);

b) suspensão dos direitos políticos por 10 anos;

c) pagamento de multa civil, no valor de três vezes o valor do dano causado ao erário;

d) proibição de contratar com o Poder Público, ainda que por meio de interposta pessoa, bem 
como prosseguir com os contratos porventura em curso, receber benefícios fiscais e creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de 10 anos;

e) proibição de ocupar cargos ou funções públicas pelo mesmo período de suspensão dos 
direitos políticos.

f) pagamento de dano moral coletivo no montante de R$ 979.668,00 (novecentos e setenta e 
nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais) – valor atualizado de R$ 3.503.773,00 (três milhões, 
quinhentos e três mil, setecentos e setenta e três reais) ou montante superior a ser arbitrado por 
essa c. Turma Cível.”

Eventualmente, na hipótese de se entender pela não caracterização dos atos de improbidade descritos no 
artigo 9º da Lei 8.429/92, requer seja o réu condenado nas penas do artigo 12, III, pela prática de atos de 
improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública (artigo 11).

Por fim, requer a procedência do pedido formulado na ação cautelar, com decretação do sequestro e 
indisponibilidade de bens e direitos do réu, a fim de garantir o pagamento das penalidades a ele impostas, a 
perda dos valores ilicitamente obtidos e o ressarcimento integral dos danos materiais e morais.

Preparo dispensado.

Contrarrazões em ID 19754263 da ação principal e ID 197500101 da cautelar.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID 21972768 da ação civil pública e ID 21972414 da cautelar, 
pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.
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VOTOS

 

A Senhora Desembargadora ANA CANTARINO - Relatora 

Conheço da apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL em ambos os 
feitos, presentes que se encontram os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO 
FEDERAL E TERRITÓRIOS na ação civil pública de responsabilidade por atos de improbidade 
administrativa (autos nº 0045643-60.2010.8.07.0001) e na ação cautelar de indisponibilidade de bens (autos 
nº 0045649-67.2010.8.07.0001), ambas movidas em desfavor de BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, 
contra sentença proferida em simultaneus processus, que, reapreciando as lides após determinação do 
Superior Tribunal de Justiça, julgou improcedentes os pedidos.

Ab initio, alega o apelante que a nova sentença foi proferida em flagrante contrariedade à sentença anterior e 
ao julgamento da apelação exarado pela 5ª Turma Cível, que foi revogado por mera formalidade, uma vez 
que o STJ teria reconhecido a nulidade da sentença proferida sem intimação das partes para o oferecimento 
de memoriais escritos.

Não assiste razão ao apelante.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Agravo em Recurso Especial (AResp nº 
833.167/DF), declarou a nulidade da primeira sentença proferida nos autos desta ação civil pública, 
conforme fundamentos do voto do Relator, a seguir transcritos:

“(...)

3. Os memoriais constituem fase crucial para o processo sancionador, porque é a última 
oportunidade que o demandado tem para apresentar sua defesa, ocasião em que, abastonado 
por todos os fatos, provas, teses e alegações lançados nos autos, tem a perspectiva global 
acerca do que ficou demarcado no processo, podendo, com isso, formular as razões necessárias 
e suficientes a influenciar a solução final do Julgador.

4. De fato, no processo sancionador, tem-se visto com frequência a supressão das 
oportunidades de defesa do demandado, em nome de inspirações punitivistas, que se 
apresentam em prejuízo do justo processo jurídico, especialmente do contraditório e da ampla 
defesa.

5. Na presente demanda, consoante prontamente observado pelos ilustres Ministros da 
Primeira Turma, o próprio Parquet Distrital constatou que as partes não foram efetivamente 
intimadas para a formulação de alegações finais na lide sancionadora de origem, conquanto 
houvesse nos autos determinação do Magistrado nesse afã.

6. Posteriormente, proferiu-se sentença condenatória, inobservada, porém, a disciplina do art. 
454, §3o. do Código Buzaid. Mercê dessa constatação, a Primeira Turma deste Tribunal 
Superior, na oportunidade da apreciação colegiada, considerou que o dispositivo em referência 
foi violado pelo aresto de origem. Por isso, a preliminar de nulidade foi – como, de fato, 
deveria ser – acolhida.
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7. Não se pode sequer imaginar que o necessário e eficiente combate jurídico contra as 
diversas formas infracionais desborde para exageros e demasias que afetem a plenitude do 
direito de defesa dos imputados; ou seja, não se permite que o poder estatal sancionador 
cometa infrações ao justo processo jurídico, a pretexto de reprimir ilícitos praticados por quem 
que seja.

8. Mercê do exposto, conhece-se do Agravo do implicado para acolher preliminar de nulidade 
inserta no Recurso Especial do demandado, para dar parcial provimento ao Apelo Raro, em 
ordem a reconhecer a nulidade da sentença de fls. 875/936 e determinar o retorno dos autos à 
origem, a fim de que seja concedido às partes prazo para a apresentação de memoriais 
escritos, na forma da decisão interlocutória de fls. 799. Por conseguinte, resta prejudicado o 
agravo em recurso especial manejado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

É como voto.”

Como se pode observar, diversamente do que alega o MINISTÉRIO PÚBLICO, o Superior Tribunal de 
Justiça não revogou a primeira sentença; na realidade, esta foi declarada nula.

Nos termos do artigo 281 do CPC, a anulação do ato reverbera sobre os atos subsequentes que dele 
decorram:

“Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele 
dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam 
independentes.”

Assim, a nulidade da primeira sentença, declarada expressamente pelo STJ em vista do descumprimento de 
formalidade legal, restituiu o processo ao status quo imediatamente anterior à sua prolação, conferindo ao 
magistrado prolator da nova sentença todas as prerrogativas inerentes à livre convicção na apreciação dos 
fatos e das provas, podendo, se assim o entender, decidir em sentido diverso ou até mesmo contrário ao 
primeiro julgamento que foi declarado nulo.

Da mesma forma, não está o magistrado vinculado aos fundamentos exarados pelo acórdão de julgamento 
da primeira apelação, o qual, por decorrência lógica da declaração de nulidade da primeira sentença, 
também foi invalidado.

A livre convicção, por óbvio, também incide sobre este Órgão Colegiado no presente julgamento, não 
estando adstrito às razões de decidir e à fundamentação expostas por ocasião do primeiro julgamento da 
apelação, que foi tornado sem efeito.

Feitas essas considerações, passa-se a examinar o mérito da apelação.

No caso em comento, imputa o MINISTÉRIO PÚBLICO ao réu BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS a 
prática de atos de improbidade administrativa que causaram enriquecimento ilícito (artigo 9º da Lei 
8.429/92), por ter recebido R$ 6.000.000,00 para apoiar a candidatura de José Roberto Arruda ao GDF, e 
por receber mensalmente o valor de R$ 30.000,00 durante o período de fevereiro a novembro de 2009.

Aponta o Parquet, ainda, que as condutas atribuídas ao réu atentaram contra princípios da administração 
pública (artigo 11 da Lei 8.429/92), ao se locupletar “de forma desonesta e ímproba, percebendo 
pagamento de propina de forma corriqueira”. (ID 14620698 – p. 26).

Pois bem. O conjunto probatório colacionado evidencia a prática de um dos maiores e mais complexos 
esquemas de corrupção registrados na história recente envolvendo o Governo do Distrito Federal.

Há prova contundente da liderança exercida por José Roberto Arruda, da coordenação efetuada por Durval 
Barbosa, bem como da execução atribuída aos operadores José Gerado Maciel e Domingos Lamoglia no 
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recebimento de dinheiro de empresas de informática e no repasse, a título de propina, a diversos políticos.

Com efeito, as provas apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, notadamente a gravação ambiental, a 
quebra de sigilo bancário, os documentos apreendidos e a oitiva de testemunhas, delineiam o esquema 
criminoso e o modus operandi de seus membros. As razões de apelação, inclusive, relatam com riqueza de 
detalhes a origem do dinheiro, o pagamento pelas empresas de informática, a coleta por parte de Durval 
Barbosa, a entrega aos operadores e a distribuição entre os políticos de apoio ao então governador.

Nada obstante a isso, ao se direcionar a atenção para as condutas atribuídas ao réu BENEDITO AUGUSTO 
DOMINGOS, constata-se que as acusações perpetradas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO se baseiam 
unicamente em indícios e presunções, não havendo certeza da prática dos atos de improbidade 
administrativa apontados nesta ação, senão vejamos.

Assevera o Parquet apelante que o colaborador Durval Barbosa afirmou que, na fase de campanha eleitoral, 
houve cooptação do deputado distrital BENEDITO DOMINGOS, que recebeu aproximadamente R$ 
6.000.000,00 para apoiar a candidatura de José Roberto Arruda, por meio de uma empresa ligada ao filho 
do réu.

Quanto aos valores de R$ 30.000,00 supostamente pagos mensalmente, o colaborador Durval Barbosa 
informou que o réu BENEDITO DOMINGOS recebia o chamado “mensalão”, o que teria sido confirmado 
em diálogo gravado entre José Roberto Arruda, José Geraldo Maciel e Durval Barbosa na Residência 
Oficial de Águas Claras, bem como em documentos apreendidos. Ainda na mesma gravação, José Geraldo 
Maciel teria mencionado a Arruda alguns exemplos de deputados que estavam recebendo de mais de uma 
“fonte”, dentre eles o réu, BENEDITO DOMINGOS, que receberia propina de R$ 30.000,00 do operador 
Domingos Lamoglia.

No tocante a essa gravação ambiental, Arruda cita o nome do réu e faz referência ao pagamento de 
políticos:

“(...)

Arruda: E o Benedito Domingos?

J.Geraldo: Pegaram com o do... pegaram com o Domingos.

Arruda: Tem que unificar tudo!

Durval: Hein, Maciel, ele

J.Geraldo: E o Benedito me parece que é mais alto,... bem mais alto, né...?

Arruda: Não. Trinta.

J.Geraldo: É trinta?” (ID 14620699 – p. 27). 

Todavia, tal conversa se deu entre José Roberto Arruda, José Geraldo Maciel e Durval Barbosa, e não 
contou com a participação ou conhecimento do réu.

Apesar da afirmação de que seriam repassados “trinta” ao réu, não há certeza no que concerne à 
materialidade de tal repasse, à periodicidade e ao intervalo de tempo, não se podendo inferir, dessa 
gravação, prova conclusiva de improbidade administrativa perpetrada pelo réu.

Nesse particular, cabe destacar que, conquanto a admissão do processamento da ação civil pública por ato 
de improbidade administrativa exija tão somente a existência de indícios, a condenação nas penas por 
improbidade administrativa demanda prova cabal, concreta e idônea no sentido da prática do ato 
considerado ímprobo, não bastando a existência de meros indícios e presunções.
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No mesmo sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO CAIXA DE 
PANDORA. ACUSAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. PRESCRIÇÃO 
PARCIAL. PROVAS INCONCLUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. De acordo com o artigo 23 da Lei 8.429/1992, a prescrição da pretensão de aplicação de 
penalidade por improbidade administrativa a detentor de mandato eletivo começa a correr do 
término do seu exercício.

II. Simples referências ao nome do acusado em conversas e anotações de terceiros, sem a 
agregação de nenhum elemento de convicção quanto ao recebimento efetivo de vantagem 
indevida, não são suficientes para a sua condenação por improbidade administrativa.

III. Indícios da participação do acusado em esquema de compra de apoio político podem 
respaldar a admissibilidade da ação de improbidade administrativa, mas não bastam para dar 
suporte a decreto condenatório.

IV. Lapsos e incertezas probatórias quanto à concretude do ato de improbidade administrativa 
revertem contra a acusação.

V. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1183781, 20140111864968APO, Relator: 
JAMES EDUARDO OLIVEIRA,  4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/6/2019, publicado 
no DJE: 9/7/2019. Pág.: 449/454).

 

Acerca do tema, assim fundamentou o magistrado a quo:

 

“Como se observa, o MPDFT se baseia em conversa gravada por DURVAL BARBOSA, onde 
os interlocutores citam o nome do réu (ID 64771581 – p. 16), mas este não participa da 
conversa, não aparece em qualquer imagem ou vídeo e tampouco tem a sua voz captada por 
qualquer sistema de áudio.

(...) o único indício de participação do réu no esquema criminoso é a conversa ambiental 
gravada por DURVAL BARBOSA (a qual o réu não participou). Em seu depoimento, para 
justificar a participação do réu (já que o mesmo não presenciou nada em relação a ele), faz 
referência à referida gravação. Por isso, não é possível sustentar condenação com base em 
conversa de terceiros da qual o réu não participou.” (ID 19753895 da ação civil pública).

No tocante ao recebimento, pelo réu, de R$ 6.000.000,00 para apoiar a candidatura de José Roberto Arruda, 
inexiste qualquer elemento de convicção nesse sentido, limitando-se a uma acusação perpetrada por Durval 
Barbosa em seu depoimento, desacompanhado de qualquer indício mínimo.

A título ilustrativo, destaque-se que o acórdão que julgou a primeira apelação interposta neste processo já 
havia identificado a inexistência de elementos suficientes para ensejar a condenação:

“(...) No entanto, quanto à tese de que o apelante teria recebido a quantia de R$ 6.000.000,00, 
para prestar seu apoio político ao então candidato ao governo do Distrito Federal José 
Roberto Arruda, não encontra a mesma força probatória, visto que se baseia tão somente no 
depoimento da testemunha Durval Barbosa, não sendo respaldada pelas demais provas 
coligidas aos autos. 
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Não obstante o valor probatório contido no depoimento da citada testemunha, este se manteve 
isolado no que se refere ao pagamento dos R$6.000.000,00, pelo então candidato JOSÉ 
ROBERTO ARRUDA, para que o réu o apoiasse nas eleições de 2006, não havendo nos autos 
outros elementos de convicção que alicerçasse a alegação da parte autora neste ponto 
específico. 

Ora, a prova de que a referida quantia foi paga ao réu constitui ônus do autor, nos termos do 
artigo 333 do Código de Processo Civil, que dele não se desincumbiu de forma satisfatória, o 
que impede o provimento de sua pretensão. 

Desta forma, merece reparo a sentença para que, nos termos do voto do e. Relator, seja 
afastada a condenação relativa ao suposto recebimento da quantia de R$6.000.000,00, e, em 
consequência, afastar também a multa civil equivalente a três vezes o valor que teria recebido. 
(...)”

 

Prosseguindo, alega o MINISTÉRIO PÚBLICO existir prova documental dos fatos aduzidos na inicial, 
como seria o caso de documentos apreendidos na residência do operador Domingos Lamoglia contendo 
siglas e números, sobre os quais declarou Durval Barbosa que as siglas dizem respeito ao nome invertido 
dos grandes captadores de recursos ilícitos no governo Arruda, correspondentes a Eustáquio Oliveira (OE), 
Paulo Roxo (RP), Renato Malcoti (MR), Fábio Simão (SF) e Domingos Lamoglia (LD).

Sustenta terem sido apreendidas, ainda, planilhas indicando as siglas dos nomes dos parlamentares que 
apoiavam politicamente o governador e os valores mensais pagos a eles pela quadrilha, destacando-se a 
frequência mensal dos pagamentos e a sigla B.D., apontada por Durval Barbosa como sendo do réu 
BENEDITO DOMINGOS, acrescida do número 30, que representaria a quantia mensal de propina paga a 
cada um dos deputados distritais.

Aponta, também, a existência de documento encontrado em “pen drive” apreendido na residência de José 
Geraldo Maciel, que se trata de planilha de controle da votação do PDOT, na qual consta o nome do réu 
BENEDITO DOMINGOS acrescido da expressão “ok”, explicitando o alinhamento político dele com o 
governo Arruda. Menciona, igualmente, planilha denominada “controle de cargos deputados.xls” indicando 
os parlamentares que apoiaram a candidatura de José Roberto Arruda/Paulo Octávio ao GDF, em 
conformidade com a narrativa de Durval Barbosa.

De fato, foram apreendidos documentos manuscritos na casa do operador Domingos Lamoglia, que contêm 
as iniciais atribuídas ao réu BENEDITO DOMINGOS (B.D.) e o valor “30” (ID 14620699 – p. 52).

Porém, não se pode considerar, como prova conclusiva de improbidade perpetrada pelo réu, uma ficha 
manuscrita, nas quais se encontram diversas siglas, dentre elas 2 letras (B.D.) e um número “30”, sendo 
que, da mesma forma que essas iniciais podem corresponder ao nome do réu, também podem indicar o 
nome de outra pessoa que tenha o primeiro nome iniciando com “B” e o segundo nome iniciando com “D”.

Tais iniciais (B.D.) poderiam, inclusive, indicar o nome invertido do próprio colaborador premiado, Durval 
Barbosa, pois ele mesmo afirmou, em depoimento prestado perante o MINISTÉRIO PÚBLICO, que 
algumas iniciais encontradas nos manuscritos correspondiam aos nomes invertidos dos envolvidos:

“(...) que exibido o documento descrito no item 8.1.5 do auto referente ao mandado de busca e 
apreensão n. 25 (MB 25) o depoente afirma: que, analisando as siglas descritas no documento 
exibido, acredita que se tratem das pessoas de: EUSTÁQUIO. OLIVEIRA (OE); PAULO ROXO 
(RP); RENATO MALCOTI (MR); FÁBIO SIMÃO (SF) e DOMINGOS LAMOGLIA (LD); que o 
depoente acredita que as siglas dos nomes foram colocadas na ordem inversa pra dificultar a: 
identificação; (...)” (ID 14620699 – p. 47).



Num. 29717898 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: ANA MARIA CANTARINO - 07/10/2021 07:31:05
https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100707310538500000028785425
Número do documento: 21100707310538500000028785425

Assim, os documentos apreendidos na residência de Domingos Lamoglia não se revestem de certeza acerca 
do envolvimento do réu, não sendo hábeis a embasar o decreto condenatório.

Quanto a essa prova, assim fundamentou o julgador a quo:

“Em relação à terceira evidência apontada pelo MPDFT, tem origem em mandado de busca e 
apreensão cumprido na residência de JOSÉ GERALDO MACIEL. Consiste em listagem com 
anotações em códigos. Nesta listagem, aparecem iniciais e, uma delas, seria supostamente do 
réu. Não se sabe a autoria destas anotações. Não se sabe se a inicial "B.D." tem relação com o 
réu. As anotações não comprovam que o réu recebeu a propina. As provas documentais 
apreendidas na residência de JOSÉ GERALDO MACIEL, onde consta listagem com anotações 
em códigos (iniciais de nomes de agentes públicos em especial), são cópias de anotação 
manuscrita apócrifa, contendo siglas de iniciais; e tais siglas são interpretadas por DURVAL 
BARBOSA, que “acredita” que elas se refiram às pessoas que integravam a base aliada do 
Governo Arruda, desconhecendo, contudo, a periodicidade dos supostos pagamentos 
realizados. Tais anotações serviriam como indício se sustentadas em outras provas, o que não é 
o caso do réu em destaque.”

Igualmente, a planilha apócrifa indicada em ID 14620700 – p. 22 contém o nome do réu BENEDITO 
DOMINGOS acrescido de um “ok”, mas, por si só, reveste-se de generalidade insuficiente para apontar a 
prática dos atos ímprobos descritos na inicial.

Acerca da alegação de que o réu teria recebido propina para votar favoravelmente ao PDOT, encontra-se 
desprovida de comprovação, pois, de acordo com a própria planilha e as alegações do réu, este estava 
afastado das atividades parlamentares, exercendo, à época, o cargo de Administrador Regional de 
Taguatinga.

Portanto, a planilha de ID 14620700 – p. 22 não demonstra o recebimento de propina nem tampouco a 
prática de ato de improbidade administrativa pelo réu.

Acerca da distribuição de propina a diversos deputados distritais, afirma o MINISTÉRIO PÚBLICO que há 
vídeos exibindo imagens dos ex deputados Eurides Brito, Rubens Cesar Brunelli Júnior, Leonardo Prudente 
e Odilon Aires recebendo dinheiro de Durval Barbosa. Destaca o apelante, ainda, que, embora o réu 
BENEDITO DOMINGOS não tenha sido filmado pelo colaborador, também recebeu propina.

Descreve o apelante a existência de vídeos mostrando o repasse de dinheiro para José Roberto Arruda; 
Omézio Pontes, que era assessor de comunicação de Arruda; Domingos Lamoglia; José Geraldo Maciel e 
Luiz Paulo Costa Sampaio, inclusive com a entrega de notas contendo marcação da Polícia Federal.

Nesse ponto, observa-se que, a despeito de diversos parlamentares terem sido filmados recebendo dinheiro 
de propina, não há gravação do réu BENEDITO DOMINGOS.

Na realidade, busca o MINISTÉRIO PÚBLICO a condenação do réu sob o argumento de que, se outros 
deputados distritais apontados pelo colaborador Durval Barbosa foram filmados recebendo propina, logo, o 
réu BENEDITO DOMINGOS, que também foi apontado pelo colaborador, igualmente recebeu, ainda que 
não tenha sido filmado.

Entretanto, diversamente do alegado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, a condenação por improbidade 
administrativa estabelecida na Lei nº 8.429/92 deve ser estribada em provas cabais, não podendo se basear 
em meras presunções ou deduções.

Assim, considerando as filmagens apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, não é possível depreender 
que o réu BENEDITO DOMINGOS tenha recebido propina nos mesmos moldes de outros deputados 
distritais que foram filmados, de forma que, não havendo certeza, não se pode proceder a um juízo 
condenatório.
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No tocante ao depoimento testemunhal de Durval Barbosa, o MINISTÉRIO PÚBLICO apelante alega que 
as declarações do referido colaborador são dignas de crédito, uma vez que ele renunciou ao direito de não se 
incriminar a partir do momento em que firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, 
colocando-se em uma posição processual diferenciada, inclusive em patamar superior às testemunhas em 
geral. Entende que o depoimento de Durval Barbosa “é um relato fiel do funcionamento de uma quadrilha 
que ele conhecia de dentro, ocupando por vários anos posição de destaque” (ID 19753907 – p. 111).

De fato, o colaborador apontou, em seu depoimento, que o réu BENEDITO DOMINGOS teria recebido 
propina. Porém, no mesmo depoimento, Durval Barbosa afirmou que jamais repassou pessoalmente 
dinheiro ao réu, mas que, “pela lógica”, ele teria recebido os valores, concluindo, ainda, que não presenciou 
qualquer pagamento ao réu efetuado pelo operador José Geraldo Maciel:

“(...) que após o início do Governo Arruda, em janeiro de 2007, o Sr. Benedito Domingos 
passou a receber quantias mensais em troca de apoio político; que não sabe ao certo a quantia 
mensalmente recebida pelo Sr. Benedito Domingos em troca de apoio ao Governo Arruda; que 
os recursos mensais recebido pelo Sr. Benedito Domingos não eram pagos pelo depoente; que o 
Domingos mencionado no diálogo retratado à fl. 13 da petição inicial era o Sr. Domingos 
Lamoglia; que não sabe ao certo se a época do mencionado dialogo se o Sr. Domingos 
Lamoglia ainda era Chefe de Gabinete do Sr. José Roberto Arruda ou Conselheiro do TCDF; 
que não sabe ao certo se o Benedito Domingos se encontrava no exercício do mandato 
parlamentar a época da votação do PDOT, mas pode dizer, que se ele não estava quem estava 
era o Berinaldo; que com certeza a época da votação do PDOT houve também o pagamento de 
valores ao Sr. Benedito Domingos; que perguntado se o Sr. Berinaldo também recebeu dinheiro 
a época da votação do PDOT afirmou o depoente que encontra-se no documento coligido aos 
autos a informação "Berinaldo 0K"; que o documento mencionado pelo depoente é o retratado 
pela fl. 257; que as informações constantes na tabela de fl. 257 com as expressões "Benedito 
Domingos", "Berinaldo", "Ok-4" e "x", significam que estava "tudo ok" em relação ao 
pagamento de valores ao Sr. Benedito Domingos; (...)que tem certeza absoluta do significado 
das letras BD como sendo referentes ao demandado (fl. 127) em virtude da ordem lógica em 
que foram mencionados os políticos que receberam os mencionados recursos, esclarecendo que 
mesmo quando há inversão das letras alusivas aos nomes é possível também a identificação do 
nome pela simples observância dessa ordem; que jamais presenciou a entrega de valores 
mensais "a título de mensalão" ao réu; (...) que não presenciou o Sr. José Geraldo Maciel 
realizando o pagamento ao Sr. Benedito Domingos” (ID 14623609 – p. 66 da ação civil 
pública).

Portanto, tal acusação, desacompanhada de evidências, novamente se torna meramente indiciária da 
participação do réu no esquema.

Ressalte-se que o próprio réu BENEDITO DOMINGOS, em seu depoimento pessoal, afirmou que teve 
desavenças anteriores com o colaborador Durval Barbosa:

“(...) mas em relação ao Sr. Durval Barbosa afirma que certa feita, no ano de 2006, o Sr. 
Durval Barbosa solicitou ao depoente que se candidatasse ao cargo de Deputado Federal, por 
intermédio do filho do depoente, Sérgio Domingos, a fim de fortalecer a candidatura do Sr. 
Milton Barbosa [irmão de Durval Barbosa] ao cargo de Deputado Distrital; que diante da 
negativa, do depoente, por intermédio de seu filho, pensa que o Sr. Durval Barbosa possa ter 
ficado ressentido; (...)” (ID 14623609 – p. 68)

Assim sendo, pairam dúvidas no depoimento testemunhal do colaborador premiado acerca do réu, pois, da 
mesma forma que é possível que ele esteja falando a verdade, não se pode desprezar a possibilidade de que 
ele tenha incluído o nome do réu nas acusações como uma represália ao desafeto. Na ausência de certeza, a 
imputação atribuída ao réu pelo colaborador, mais uma vez, não autoriza, por si só, o decreto condenatório.
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Sobre o depoimento de Durval Barbosa, a sentença restou fundamentada nos seguintes termos:

“Embora DURVAL BARBOSA tenha dito no depoimento que o pagamento ao réu estava 
"comprovado", DURVAL faz referência à conversa ambiental gravada na residência oficial 
(onde DURVAL conversou com ARRUDA e JOSÉ GERALDO MACIEL, sem a participação do 
réu na conversa). Portanto, DURVAL BARBOSA, neste caso, faz referência ao primeiro fato 
apontado pelo MPDFT para imputar ato de improbidade para o réu.

A conclusão é que o depoimento de DURVAL BARBOSA não é prova autônoma, desvinculada 
da gravação. Como testemunha, apenas confirmou o que foi dito por JOSÉ GERALDO na 
conversa gravada em 21/10/2009 na residência oficial de Águas Claras. Portanto, em seu 
depoimento, em relação ao réu, BARBOSA apenas ratificou a primeira prova, gravação de 
conversa de terceiros que citam o nome do réu.

(...)

Além disso, o MPDFT apresenta como segunda prova o depoimento do colaborador DURVAL 
BARBOSA, que relatou, em detalhes, todo o esquema criminoso, mas, no que tange à eventual 
participação do réu no esquema, declarou em juízo que os recursos mensais recebido pelo 
Sr. Benedito Domingos não eram pagos por ele. Em seu depoimento, DURVAL BARBOSA 
justifica a propina ao réu na conversa gravada na residência oficial, quando JOSÉ GERALDO 
fez referência ao nome do mesmo, mas como já mencionado, o réu não participou desta 
conversa e sua imagem e voz nunca foram captadas por qualquer vídeo ou mídia. 

Se Durval Barbosa, o personagem central da deflagração do esquema criminoso, não viu, 
não pagou e não entregou recursos indevidos ao réu e, se o nome do réu apenas é revelado 
em conversa que o mesmo não participa, não há como evidenciar, com certeza e robustez, que 
recebeu vantagem indevida como parlamentar durante o seu mandato. 

É possível que o réu tenha integrado o esquema de compra de apoio político, mas, para fins 
de improbidade administrativa, as provas devem ser claras, inequívocas e incontestes.” (grifos 
no original). 

 

Prossegue o MINISTÉRIO PÚBLICO apelante alegando que o colaborador Durval Barbosa informou a 
Arruda que foram pagos aproximadamente R$ 15.000.000,00 às empresas de informática, ou seja, 
exatamente o valor que foi encontrado em quebra de sigilo nas contas bancárias das referidas empresas, 
demonstrando que Durval Barbosa tinha o total domínio e conhecimento das datas e valores a serem pagos 
às empresas de informática envolvidas no esquema.

Afirma que, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na “Operação Caixa de Pandora”, 
os investigadores apreenderam cédulas com a mesma numeração de série de vários investigados, dentre os 
quais destaca Fábio Simão, Leonardo Prudente e as empresas Vertax e Combral S/A, a corroborar que os 
valores em espécie recebidos por Durval Barbosa eram distribuídos a integrantes do grupo e utilizados para 
a compra de apoio político de deputados distritais.

Argumenta que a perícia concluiu pela coincidência dos valores e datas, tanto na quebra de sigilo bancário 
quanto nas conversas interceptadas, bem como nos dados constantes das planilhas existentes nos autos, 
comprovando o vínculo entre os membros e suas funções exercidas no grupo criminoso.

Mais uma vez, não há prova concludente da efetiva participação do réu no esquema.

A quebra de sigilo e a marcação das notas evidenciam o modus operandi do esquema criminoso envolvendo 
a transferência de dinheiro público para as empresas de informática a pretexto de “pagamento de 
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reconhecimento de dívida”, bem como do saque efetuado por representantes dessas empresas e da entrega 
de dinheiro aos operadores do esquema. Entretanto, em nenhum desses documentos há especificação do 
repasse de dinheiro diretamente ao réu, nem tampouco foi encontrada em seu poder alguma cédula com 
número de série marcado pelos investigadores.

Especificamente quanto à diligência de quebra de sigilo, poderia o MINISTÉRIO PÚBLICO ter 
apresentado prova documental acerca de desproporcional crescimento do patrimônio do réu durante o 
período apontado na inicial.

Contudo, não o fez.

Ao revés, consta nos autos afirmação do réu (ID 14620701) de que, no período aduzido na inicial, seu 
patrimônio não sofreu incremento compatível com as denúncias do MINISTÉRIO PÚBLICO, o que não foi 
impugnado pelo Parquet:

“Para espancar a acusação de enriquecimento ilícito, faz-se necessária uma breve 
demonstração acerca do patrimônio do Requerido, tudo comprovado nas declarações de 
Imposto de Renda:

Ano 2005 2006 2007 2008 2009

Total do 
Patrimônio

R$ 
2.689.115,99

R$ 
2.791.618,99

R$ 
2.835.616,99

R$ 
3.183.344,99

R$ 
3.012.528,99

 

Portanto, mais uma vez, as condutas imputadas ao réu se basearam em indícios e presunções, não havendo 
prova cabal do recebimento indevido dos valores indicados na inicial.

Esclareça-se que, no caso, não se está declarando que o réu não recebeu nenhum tipo de propina no 
esquema criminoso investigado na “Operação Caixa de Pandora”. Apenas que, ante a indicação de meros 
indícios e presunções, e considerando a ausência de provas, não se pode condenar o réu pela prática de atos 
de improbidade administrativa, seja ela tipificada no artigo 9º da Lei 8.429/92, seja ela tipificada no artigo 
11 da mesma lei, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva.

Consequentemente, considerando a improcedência do pedido aduzido na ação principal nº 0045643-
60.2010.8.07.0001, o pleito de indisponibilidade de bens formulado na ação cautelar nº 0045649-
67.2010.8.07.0001 também deve ser julgado improcedente.

Nesse sentido:

“AÇÕES IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CAUTELAR. ATO DE IMPROBIDADE. 
GRAVAÇÃO AMBIENTAL E APREENSÃO DE DOCUMENTOS. COLABORAÇÃO 
PREMIADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DE QUANTIA A TÍTULO DE 
APOIO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em razão do disposto no art. 37 da Constituição Federal, o legislador teve o mesmo rigor na 
elaboração da Lei nº 8.429/92, especialmente, ao dispor sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na Administração Pública, sendo certo que seus agentes devem estrita observância 
aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade no trato dos 
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assuntos que lhe são afetos, nos termos do art. 4º.

2. No mesmo arcabouço legislativo - Lei 8.429/92 - restou disciplinado os atos que importam 
em improbidade administrativa, quais sejam, o dano ao erário, enriquecimento ilícito e a 
violação aos princípios administrativos. Além disso, a referida lei define como enriquecimento 
ilícito o ato de "auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício 
de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades públicas".

3. Outra previsão da Lei 8.429/92 é a possibilidade de qualquer pessoa poder representar à 
autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a 
apurar a prática de ato de improbidade. Por essa razão a ação de improbidade administrativa 
é a via adequada para a apuração e condenação pelos atos de improbidade praticados por 
qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para 
cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento 
do patrimônio ou da receita anual.

4. Dessa forma, denota-se que a configuração do ato ilícito, denominado de improbidade 
administrativa, prescinde de subsunção específica a um determinado tipo legal. Na realidade, o 
ato improbo resulta da violação legal a um sistema normativo, no qual impõe aos agentes 
públicos o dever de agir de forma correta, nos termos do arcabouço normativo constitucional e 
infraconstitucional que regem a Administração Pública.

5. Após a longa investigação por atos de improbidade, denominada Operação Caixa de 
Pandora, o MPDFT ajuizou a presente demanda com finalidade de se comprovar os atos 
ilícitos previstos nos arts. 9º, caput e inciso I, e art. 12, I, todos da Lei 8.429/92.

6. Não se vislumbra robustez suficiente no conjunto probatório constante dos autos, 
notadamente o depoimento da testemunha Durval Barbosa, escutas ambientais e documentos 
apreendidos, que configurasse a realização de ato ilícito pelo recorrido, de forma a se 
comprovar o ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, 
consubstanciado no recebimento do chamado "mensalão".

7. Não se afigura comprovado o ato de improbidade administrativa de enriquecimento ilícito, 
capitulado no art. 9º, caput e inciso I, da Lei 8.429/92, restando impossibilitada a cumulação 
das penas acessórias previstas no art. 12, I, da Lei 8.429/92 e o pedido de condenação à 
indenização por danos morais. Dessa forma, é indubitável que o requerimento de 
indisponibilidade dos bens do apelante, previsto no art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/92, 
resta prejudicado. Logo, a manutenção integral do decisum é a medida mais adequada à 
espécie.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (Acórdão 1138207, 20140111876058APC, 
Relator: CARLOS RODRIGUES,  6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, 
publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: 468/480).

ANTE O EXPOSTO, conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto. 

A Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA - 1º Vogal  
Com o relator
O Senhor Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 2º Vogal  
Com o relator
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DECISÃO

CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.


