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ESTADO DE GOlAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CHEFIA DE GABINETE

Ofício nO ,264 /2014-CGAB
Goiânia, a8 de maio de 2014.

Exmo. Sr.
ADAUTO BARBOSA JÚNIOR
Secretário de Estado-Chefe da Controladoria-Geral do Estado
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nO400,3° andar, Setor Central
CEP 74055-140 Goiânia-GO

Assunto: Encaminhamento.

Senhor Secretário,

Encaminho a V. Exa., face às competências previstas no art. 7°, I, "e", da
Lei nO17.257, de 25/01/11, cópia do Ofício nO368/2014, de 16.05.14, subscrito pelo

Juiz Federal Jesus Crisóstomo de Almeida, da Segunda Vara da Justiça Federal em
Goiás, e documentação anexa, que comunica a sanção imposta a Paulo Ricardo de
Castro, CPF nO412.775.461-34, Balduino Dias Barbosa, CPF nO 087.330.151-04,
SALMON - SOCIEDADE ALGODOEIRA MONTENEGRO LTOA., CNPJ nO
01.440.270/0001-86 e DALLAS ALGODOEIRA LTDA., CNPJ nO26.741.371/0001-18,

• proibindo-os de contratar com o Poder Público ou de receberem beneficios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa juridica da qual sejam sÓcios majoritários, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contados a partir do dia 18/10/2013, nos termos da decisão proferida na Ação Civil
Pública proposta pelo Ministério Público Federal nos autos nO2003.35.00.003832-7.

Na oportunidade, comunico-lhe que cópia do citado expediente foi
também endereçada à Secretaria de Estado1Je Gestão e Planejamento.

Chefia de Gabineie
Av Vereador Jose Monteiro, n~. 2233, Setor Nova Vila CEP: 74.653-900 - Goiânia - Goiãs

Telefones (Oxx62) 3269 - 2501 ou 3269 - 2502
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Senhor Secretário,

peno 92.100.10

Classe 7300 - Ação Civil Pública

PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL EM GOIÁS

SEGUNDA VARA

Goiânia-GO, 16 de maio de 2014Ofício nº 368/2014

Autos nº 2003.35.00.003832-7

Atendendo pedido formulado pela parte autora nos autos da
A~ão Civil Pública de Improbidade Administrativa em epígrafe, proposta pelo MINISTÉRIO
PUBLICO FEDERAL em face de JOSIAS BASTOS DE SERPA E OUTROS e tendo em
vista o acórdão da 4a Turma do TRF da 1a Região, que transitou em julgado em
18/10/2013, notifico V. sa. para que efetive junto aos órgãos estaduais, se possível com
registro no Portal Transparência do Governo do Estado, a proibição' de PAULO RICARDO
DE CASTRO, inscrito no CPF sob o n. 412.775.461-34, BALDUíNO DIAS BARBOSA,
inscrito no CPF sob o n. 087.330.151-04, SALMON - SOCIEDADE ALGODOEIRA
MONTENEGRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO. 01.440.270/0001-86 e DALLAS
ALGODOEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 26.741.371/0001-18, contratarem com o
Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,

.por 05 (cinco) anos, contados a partir do .trânsito em julgado acima mencionado.
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limO, Sr.
SIMÃO CIRINEU DIAS
Secretário da Fazenda do Estado de Goiás
Ave~ida Vereador José Monteiro, nO2233, Setor Negrão de Lima
GOIANIA-GO .
CEP 74623-900
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Poder Judiciário
JUSTiÇA FEDERAL EM GOIÁS
2" VARA Autos nO 2003.35.00.003832-7

CONCLUSÃO
Em 18/02/2014, faço os presentes autos
conclusos ao MM. JUif JM;ral da 2" Vara.

Dalma Ré~maral
Técnica Judiciária

DECISÃO

o MPF requer o cumprimento do julgado, bem como informa
a falta de interesse em promover a execução em desfavor dos réus Maria Israel C.
Martins e Messias Pereira dos Santos, tendo em vista os valores ínfimos devidos por
aqueles (fls. 1966/1969). '

Proceda a Secretaria à reclassificação dos autos na classe
4100, mantendo-se os polos de acordo com a petição do MPF.

Intimem-se os devedores, na pessoa de seus advogados,
com exceção de Maria Israel.C. Martins e Messias Pereira dos Santos para, no
prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento das quantias indicadas nas
planilhas juntadas às fls. 1974/1976, sob pena de aplicação da multa de 10% (dez
por cento) sobre o total da condenação, nos termos do art. 475-J do CPC.

Fixo os honorários advocatícios, na presente fase de
execução, em R$1.000,OO (um mil reais).

Notifiquem-se os órgãos federais e estaduais competentes
para o registro da proibição, quanto aos réus PAULO RICARDO DE CASTRO,
BALDUíNO BARBOSA, SALMON - Sociedade Algodoeira Montenegro LIda. e
DALLAS ALGODOEIRA LTDA., de contratarem com o Poder Público ou receberem
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, por 05 (cinco) anos.

, Notifiquem-se o Ministério do Planejamento, Orçamentq e
Gestão, o Ministério da Fazenda~ a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e o
Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás - TCM, na forma requerida pelo MPF
(fls. 1969, d.l, d.3, d.4 e d.5). - •

Defiro o pedido de inserção no Cadastro Nacional de
Condenações Civis por Ato de Improbidade do Conselho Nacional de Justiça, que
será realizada por este Juiz, no sítio eletrônico do CNJ.

Esclareça o MPF o pedido em relação à empresa W-3
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA e ALCA - Algodoeira Cachoeira Dourada Ltda.
(fi. 1969, d.2), uma vez que tais empresas não são partes nos presentes autos.
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que:

A EXMA. SRA. JUíZA FEDERAL ROSIMAYRE GONÇALVES DE CARVALHO
(RELATORA CONVOCADA):-

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal (fls. 1.722/1.730)
contra a v. sentença proferida pelo MM. Juizo Federal da 28 Vara da Seção Judiciária do Estado
de Goiás que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, julgou
improcedente o pedido ministerial.

Em defesa de sua pretensão, sustenta o Ministério Público Federal, em sintese,

./

PQIIÉR JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
APELAÇÃO CíVEL N° 2003.35.00.003832-7/GO

RELATÓRIO

W\Gab17\PautaS\2009\08\25.08.DI8.Roslmayre
JuIza Federal Rosi

1. (...) longe de ter-se um mosaico probatório adstrito ao laudo
administrativo, tem-se laudo produzido em juIzo, tendo pleno valor
probatório como prova emprestada com o fim de formar a convicção
judicial quanto ao fato probando, assumindo natureza de prova documental
(...) (fi. 1.724);
2. A leitura detida do laudo emitido pelo expert empresta - pela identidade
de suas conclusões - eficácia probatória inquestionável à perlcia
administrativa levada a efeito pela CLA VEGO e pela BMF/SP, sob
supervisão da CONAB e do Ministério da Agricultura (fi. 1.724);
3. Tem-se que a exigência da contemporaneidade entre a realização da
perlcia e o exerelcio do contraditório como requisito de validade da prova
revela compreensão equivocada do referido postulado constitucional,
malbaratando o dispositivo inserto no art. 5°, L V, da Carta Política.
O que se pretendeu, desde a deflagração da atividade jurisdicional, foi
utilizar a sindicância como prova documental, cuja valia seria corroborada
- com efetivamente o foi - pelos testemunhos colhidos - este sim sob o
crivo do contraditório (fls. 1.72711.728);
4. Estabelecer aprioristicamente a necessidade da sindicância ser
submetida ao contraditório para ter valia em juIzo é dar desvalia também
ao preceito contido no art. 131 do Digesto Processual Civil, volvendo de
modo censurável à era da prova taritada, opção obviamente repudiada
pela legislação vigente. Teve o Ministério Público Federal, como ocupante
do pólo ativo da lide, a sua liberdade probatória tolhida, em clara
vulneração ao dispositivo consubstanciado no art. 332 do mesmo diploma
legal susomencionado (fi. 1.728);
5. No tocante ao segundo fundamento utilizado. como supedâneo da
sentença guerreada, tendo aduzido que a prova oral colhida não servia de
sustentáculo à imputação contida na exordial, uma leitura atenta dos
depoimentos prestados permite entrever a incorreta valoração do meio de
prova carreado aos autos (fi. 1.728);
6. (.. .) sustentar que os depoimentos nada trazem de conclusivo quanto à
autoria das irregularidades na classificação do algodão é negar o que foi
dito sem acoimar qualquer invalidade à prova testemunhal (fi. 1.730);
7. (.. .) sobejamente demonstrado a ocorrência de error in judicando, pugna
o Ministério Públíco Federal pelo conhecimento e provimento do present
recurso para reformar a sentença prolatada, julgando--se procedentes e



PODER JUDICIÁRIO .
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

APELAÇÃO CIVEL N° 2003.35.00.003832-7/GO

sua integralidade os pleitos formulados na peça deflagratória da atividade
jurisdicional (fi. 1.730).

Por fim, requereu o Ministério Público Federal "(...) a expressa manifestação deste
ilustrado colegiado sobre a negativa de vigência aos alts. 5°, LV, e 129, 111,da Constituição da
República, bem como aos alts. 131 e 332 do Código de Processo Civil, para viabilizar o manejo
de eventual recurso aos tribunais superiores, atendendo assim ao demandado pela Súmula 282
do Excelso Pretório (fi. 1.730). .

Contrarrazões oferecidas, respectivamente, às fls. 1.733/1.746, 1.747/1.750 e
1.775/1.783.

HOON ALVES DE CA
..•_-- a e era-~_.~.
(Relatora Convocada)

o Ministério Público Federal, às fls. 1.792/1.799, na função de custos legis, opinou
pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.,

TRF ,. REG"'0ItMP.1s-ll2-C5 w:\Gab17\Pautall\2009\08\25.08.Dra.RosImayre\003832.03.GO.2.doc
Jufza Federaf Rosimayre Gonçalves



• PODER JUDICIÁRIO -
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIAO

APELAÇÃO CíVEL N° 2003.35.00.003832-7/GO

VOTO

fls.3/26

\'C'
J

A EXMA. SRA. JUíZA FEDERAL ROSIMAYRE GON.ÇALVES DE CARVALHO
(RELATORA CONVOCADA):-

Presentes os requisitos de admissibilidade deste recurso, dele conheço.

O Ministério Público Federal imputa a JOSIAS BASTOS DE SERPA e
OUTROS(AS) a prática de improbidade administrativa por terem realizado errônea classificação
de aproximadamente 185.000 fardos de algodão, referentes à safra de 97/98, para posterior
alienação para o Governo Federal de produto com qualidade inferior à certificada, imprimindo ao
erário grave prejuízo financeiro, o que teria sido detectado pela BM&F no momento da escoação
da safra efetuada pela CONAB. .

Sustentou o autor, na inicial da presente ação, que "(...) a operaçllo fraudulenta
advinda da autuação conjunta dos ora requeridos causou vultoso prejuizo ao Erário. Não resta a
menor dúvida de que os maiores beneficiados foram os produtores do algodão depreciado, bem
como o Banco do Brasil S/A. Contudo, eles não teriam se enriquecido ilicitamente sem a
atuação substancial dos agentes públicos, no sentido de não procederem a correta
classificação do produto que, posteriormente, foi adquirido pelo Governo Federal, através dos
gerentes do Banco do Brasil" (fi. 15).

Na inicial, o Ministério Público individualiza as condutas, tendo atribuído aos
Apelados JOSIAS BASTOS DE SERPA, MARIA ISRAEL CIRINEU MARTINS e MESSIAS
PEREIRA DOS SANTOS, na qualidade de classificadores da CLAVEGO, a prática de improbidade
administrativa por terem infringido a obrigação legal de, pessoalmente, colher as amostras dos
produtos classificados, gerando informação falsa quanto 'à real qualidade 'e cumprimento da fibra
do algodão comprado pela Administração Federal.

Aos Apelados PAULO RICARDO DE CASTRO e BALDUíNO DIAS BARBOSA, na
qualidade de produtores do algodão, a prática de improbidade por serem os beneficiários diretos,
visto que alienaram ao Governo Federal fardos de algodão de qualidade inferior à certificada, com
diferença apurada de R$ 123.144,01 e o segundo requerido alienou 1.474 fardos de algodão, com
a diferença apurada em R$ 119.009,10, respectivamente.

Às Apeladas SALMON - SOCo ALGOD. MONTENEGRO LTDA e DALLAS~
ALGODOEIRA LTDA, usinas de beneficiamento, apontam a prática de improbidade porque teriam
realizado, indevidamente, a coleta de amostras de algodão, transferindo o transporte para os
produtores, contribuindo para inidônea classificação.

E, por fim, ao Apelado DIOGO ARTERO GASQUES, na qualidade de gerente do
Banco do Brasil, o fato de ser o responsável pela aquisição do produto que sabia ser depreciado,
como se fosse de boa qualidade, auferindo a comissão de 1,25% sobre a quantia total de R$
242.153,11, com ganhos efetivos de R$ 3.026,92.

O MM. Juízo Federal a quo julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que
"(...) não se comprovou e não se pode realizar a prova pericial comprobatória dos alegados atos
de improbidade" (fI. 1.203).

Interposto recurso pelo autor, esta 48 Turma, em sessão realizada em 18/10/2005,
deu parcial provimento à apelação do MPF para anular parcialmente a v. sentença a quo e
determinar a produção da prova oral requerida, em acórdão que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SINDICÂNCIA.,
NATUREZA JURfDICA. UNlLATERALlDADE. PROVA PERICIAL. r,li;

W:\Gab17\Pautas\2009\08\25.08.Dra.Roslmayre'.Q038;32 .
JuIza Federal Roslm'!Yie Go
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PODER JUDICIÁRIO .
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

APELAÇÃO CIVEL N° 2003.35.00.003832-7/GO

VALIDADE. PROCESSO JUDICIAL. CARGA PROBATÓRIA.
ELEMENTOS DE CONViCÇÃO. DIMENSIONAMENTO. VALORAÇÃO
MATERIAL. SENTENÇA. NULIDADE.
1 - A sindicância, desde que não sirva de instrumento a produzir imediatos
efeitos punitivos, nllo está submetida aos principias do contraditório e da
ampla defesa, posto que se trata de impulso administrativo inicial e
precário, tendente à apuração dos fatos, e cuja natureza infonnativa
apenas traduz indlclos quanto às irregularidades cometidas, no caso
concreto, atreladas a fraude no superfaturamento de produto agrlcola -
algodão em pluma do Programa de Garantia de Preços Mlnlmos-PGPM .
2 - A perlcia produzida em sindicância, de modo unilateral pela
Administração, comporta ser admitida como inicio de prova ao ajuizamento
de ação clvel, convertendo-se dita prova pericial em prova documental
suficiente àquele intento de instrução da inicial, na fonna do disposto no
artigo 282, VI, do CPC.
3 - A perlcia em Juizo, pelo próprio conteúdo técnico que carrega, é a
prova que pode proporcionar melhor carga de infonnações ao
convencimento do julgador. Tal não implica em se admitir que deva
prevalecer sobre outros elementos de convicção, pois o dimensionamento
e a valoração da prova pelo Juiz decorrem das evidências que emergem
de seu conteúdo, qualquer que seja o meio em que produzida, documental,
oral ou pericial, confonne sistemática evidenciada pelos artigos 131 e 436,
do CPC.
4 - Provimento parcial do recurso. Sentença. anulada para regular
prosseguimento da ação com a realização da prova oral.
5 -Apelações dos Réus prejudicadas (fi. 1.310)

O réu DIOGO ARTERO GASQUES interpôs recurso especial (fls. 1.336/1.351) e
recurso extraordinário (fls. 1.41611.432), que não foram admitidos nas decisões de fls. 1.52311.526
e 1.527/1.529.

Retornando os autos ao juizo de origem e, após a realização de audiências para
inquirição de testemunhas, sobreveio nova sentença de improcedência, reafirmando o
entendimento anterior de que não seria possível individualizar os supostos prejufzos causados
pelos apelados por ser unilateral a sindicância realizada, unilateral a perlcia de reclassificação e
insuficiente a prova testemunhal, fazendo-o com a seguinte fundamentação, verbis:

A fim de se apurar as posslvels irregularidades na classificação do
algodão da safra 97/98, feitas pela CLAVEGO, foi criada uma comissão de
fiscalização para reavaliar a classificação original por meio do exame de
novas amostragens.

Do total de 40.250,018 Kg de algodão adquirido pela CONAB,
somente 1.393.377 Kg foram reclassificados. .

Como não era posslvel a apuração individualizada do prejulzo, foi
estabelecido um padrão médio de qualidade, peso e valor do produto
adquirido.

O Decreto 82. 11On8 traz regras específicas a disciplinar a colheita
de amostras que possam ser utilizadas numa reclassificação. Confira o art.
6°:

Art. 6° - Para efeito deste Regulamento, entende-se por amostragem;
a retirada de uma detenninada quantidade de produto do lote o~ .
volume a ser classificado, denominada amostra. '/"

. ~.

W\Gab17'IPautas\2009\08\2S.oa.Dra.Roslmayre\003832.03.GO. .
Juiza Federal Rosimayre Gonça es
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9 1 ° - As amostras serão retiradas de modo a representar, com
sequranca..a qualidade do produto a que se referem.
9 2° - Nos produtos classificáveis por amostras, a retirada destas far-
se-á sob a responsabilidade do classificador, que responderá pela
sua representatividade, excetuados os produtos hortlcolas.
9 3° - As amostras de que trata o parágrafo anterior deverão ser
assinaladas com os elementos indispensáveis à sua perfeita
identificacão com o lote ou volume de oriqem.
Considerando que, tanto à classificação como à reclassificação de

certa amostra, só se aplicam à "quantidade de produto do lote ou volume"
por ela representado e toda amostra somente pode representar o "lote ou
volume de origem, o método utilizado para implicar a imputação de débito
à ré afronta o disposto no art. 6°, do Decreto 82. 11On8, não podendo o
mesmo prevalecer, pois não se pode admitir a reclassificação genérica dos
produtos sem a identificação precisa das amostras examinadas.

Não obstante a impossibilidade de se individualizar os supostos
prejuízos causados pelos réus, todo o trabalho de reclassificação foi
realizado sem qualquer participação destes.

O MPF requereu a convalidação da perlcía adminístrativa realizada
na fase de apuração dos fatos, aduzindo que a execução da nova
classificação foi realizada pela CLAVEGO e BMF/SP, sob supelVísão da
CONAB e Ministério da Agricultura e que, na. perícía adminístratlva, "foi
facultada a partícípação de todos os órgãos técnícos interessados, sendo
conduzida e executada por uma Equipe multinstitucional, com participação
constante de representantes da CLAVEGO, CONAB e DFAlGD-MAPA ".

Impossível jurisdicionalizar o laudo elaborado administrativamente,
como quer o MPF, porque o reexame e reclassificação do algodão não
contou com a participação da parte ré, ferindo o direito constitucional desta
ao contraditório e à ampla defesa.

É certo que se poderia, em tese, admitir, como prova emprestada,
prova produzida em procedimento administrativo, desde que nesse se
tenha assegurado o contraditório e ampla defesa àquele contra quem se
deseja empregar a prova produzida.

Assim, sob pena de ferimento à Carta Magna, indefiro o pedido de
jurisdicionalização das conclusões da perícia do procedimento
administrativo.

Quanto aos documentos juntados pelo Ministério Público, estes
evidenciam procedimento administrativo que estaria a indicar a prática de
atos de improbidade administrativa. .

Por outro lado, deve ser destacado que tais documentos foram
produzidos em procedimento unilateral, que não propiciou à parte ré o
exercício dos direitos constitucionais ao contraditório e ampla defesa.

Ora, preceitua a Carta Magna, no art. 5°, L1Vé LV, que ninguém será
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal e que
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recurso a ela inerentes.

Mais uma vez se destaca a impossibílidade de se jurisdicionalizar
atos de proc.edimento administrativo, no qual não se propiciou contraditÓrio)
e ampla defesa àqueles contra os quais se busca empregar1/procedimento administrativo no processo. '/ / .

•' , ..,", tr~. /y/ .
W;\Gab17\P8utas~5.08.Dra.Rostmayre\003832.03.GO. <
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Assim, a revisão das condições contratuais, com a reclassificação do
produto, somente poderia ser operada se, ap6s procedimento
administrativo com a participação efetiva dos réus, restasse constatado
vIcio de qualidade no produto entregue pelo produtor rural.

Todavia, a administração assim não procedeu, impondo
unilateralmente uma cobrança desprovida de regular processo
administrativo, afrontando as garantias asseguradas ao administrada.

Dessa forma, padece o processo administrativo de vIcio insanável,
razão pela qual não seNe de amparo à exigibilidade do crédito.

Feitas essas ponderações, a reclassificação genérica dos produtos,
realizada em processo administrativo unilateral, não seNe de fundamento
à afirmação de que teria sido verificada divergência qualitativa no algodão
em pluma da safra 97/98. .

Firmado esse entendimento, passo à análise e à apreciação das
demais provas coligidas aos autos.

No que tange à prova pericial, atualmente, conforme informação da
Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA e do MPF, não
há como se proceder à produção desta, uma vez que as amostras do
produto periciado, por serem pereclveis e degradáveis pelas condições
naturais, no prazo de sessenta dias, foram descartadas.

Resta analisar a prova oral produzida em audiência.
Nas audiências de instrução e julgamento as testemunhas ouvidas

prestaram informações gerais sobre as irregularidades detectadas na
classificação do algodão da safra 97/98 e sobre a realização da nova
classificação, não havendo nenhum esclarecimento especifico sobre a
coleta, transporte e comercialização dos produtos que pudesse ensejar a
prática de atos de improbidade por parte dos réus.

Desse modo, tenho por não comprovado nos autos que os réus são
responsáveis pela distorção na qualidade do algodão, bem como pela
classificação irregular do produto, razão pela qual não há como exigir
reparação pelos alegados prejulzos causados ao erário público.

A fitigãncia de má-fé por parte do autor não restou configurada nos
autos. Com efeito, não consta dos autos ato por parte do autor atentat6rio
à dignidade da Justiça ou que pudesse levar à constatação de que aquele
estivesse agindo com deslealdade processual. O reconhecimento da
improcedência do pedido por falta de provas, por si s6, não evidencia a
má-fé processual.

Do exposto,julgo improcedente o pedido (fls. 1.716/1.719).

Registro, de pronto, que a tese abraçada na sentença recorrida, sustentada na
primeira sentença proferida nos autos, segundo a qual não se pode conferir validade probatória
aos documentos produzidos em sede administrativa, foi afastada por esta Corte Regional, por
ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto anteriormente.

Acerca da questão, cumpre reproduzir excerto do voto condutor do acórdão
proferido por esta e. Quarta Turma, verbis:

TRF '.REGIJ.G'lMP.15-02-0S

(...) cabe destacar que os documentos que instruem a inicial da Ação
de Improbidade Administrativa têm origem e são parte constitutiva do
'Processo de Sindicãncia Emater n. 00046/99", da Secretaria dfl
Agricultura e Abastecimento do Estado de Goiás, conforme vê-::::JJ:ea fl.S. 2/2,1. /
destes autos. .'
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I.

I.

Dai que, tratando-se de sindicância administrativa, não há como se
cogitar nos principios do contraditório e da ampla defesa, assegurados
pela CF/88, em seu artigo 5°, LV. Tais principios, a resguardarem o
equilfbrio postulatório das partes, somente hão de se considerar quando
observada a natureza juridica da litigância entre os interessados. O próprio
texto constitucional evidencia tal direcionamento e delimitação do principio,
ao referir-se aos "litigantes" como seu destinatário.

Como consabido, a sindicância trata-se de procedimento
administrativo inicial, prévio, investigatório, e cujo objetivo é oferecer
elementos para a posterior e subseqOente definição de responsabilidades,
agora pelo processo administrativo, ou mesmo e diretamente pela via
judicial, como ocorre no presente caso, quando substanciais e robustos os
elementos colhidos, e a partir dai com o contraditório e ampla defesa do
acusado, o qual poderá insurgir-se contra tudo o que fora produzido na
referida sindicância.

Sobre o tema, eis a lição do renomado HELY LOPES MEIRELLES:
"sindicância administrativa é o meio sumário de elucidação de
irregularidades no serviço para subseqilente instauração de processo
e punição ao infrator. Pode ser iniciada com ou sem sindicado,
bastando que haja indicação da falta a apurar. Não tem
procedimento formal, nem exigência de comissão sindicante,
podendo realizar-se por um ou mais funcionários designados pela
autoridade competente. Dispensa defesa do sindicado e publicidade
no seu procedimento, por se tratar de simples expediente de
verificação de irregularidade, e não de base para punição
equiparável ao inquérito policial em relação à ação penal. IE o
verdadeiro inquérito administrativo que precede o processo
administrativo disciplinar. " (in Direito Administrativo Brasileiro, 25"
ed., Malheiros Editores, 2000, p. 641).
Assim, por sua própria natureza, a sindicância é ato unilateral, não

produzindo resultados quanto ao investigado, e a tanto não se pOdendo
confundir o acervo probatório dele decorrente.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRA TIVO. SINDICÂNCIA.
IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DE CONTRATO
ENVOLVENDO A AGRAVANTE. INFORMAÇÕES
ENCAMINHADAS AOS ÓRGÂOS COMPETENTES PARA
REGULAR APURAÇÂO DOS FATOS E PUNIÇÂO DOS
RESPONSÁVEIS, COM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. NULIDADE DA SINDICÂNCIA NÂO CARACTERIZADA.
TUTELA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Não resta caracterizada a nulidade, por ofensa ao devido
processo legal, da Sindicância que, instaurada para investigar
fatos ocorridos no âmbito da Agência Brasileira de Cooperação _
ABC, tão-somente, colhe informações sobre irregularidades
ocorridas no cumprimento de contrato envolvendo a empresa
agravante e as encaminha aos órgãos competentes para regular
apuração e punição dos responsáveis, onde, certamente, será
observado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
/I - A declaração de nulidade da sindicãncia pretendida, além de
possuir caráter nitidamente satisfativo, não tem o condão dei.'~.

. ./'i
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impedir a sua divulgação pela imprensa, até mesmo porque,
segundo noticia a própria recorrente, tal fato já ocorreu.
111-Agravo de instrumento desprovido.
(TRF/18 Região, AG 2004.01.00.032669-1/DF, 68 Turma, Rei. Des.
Fed. Souza Prudente, julg. 22/1012004, DJU/IJde 0811112004,p. 72).

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE
NUUDADE NA SINDICÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL.
DENÚNCIA: DESCRlÇÂO DE CONDUTA TíPICA.
1. A sindicância administrativa, meio sumário de investigação de
irregularidades funcionais, rege-se pela informalidade e pela
inquisitorialidade, não estando necessariamente submetida a
contraditório, que será exercido no processo administrativo que
lhe é conseqOente. Eventuais nulidades nessa fase, ou no
inquérito policial, não contaminam a futura ação penal que neles
tem base, pois o Ministério Público pode até mesmo prescindir
dessas peças para a propositura da ação penal.
2. Descrevendo a denúncia fatos penalmente tipicos • fraude em
licitação -, com a indicação da participação do acusado, não tem
cabimento o pedido de trancamento da ação penal, somente
admissivel quando a falta dejusta causa (contingente minimo de
elementos probatórios sobre a existência do crime e da autoria)
se mostrar visivel, em face da prova pré-constituida.
3. Denegação da ordem de habeas corpus."
(TRF/18 Região, HC 2003.01.00.033397-4/PA, 38 Turma, Rei. Des.
Fed. Olindo Menezes, julg. 25/1112003,DJU/IJ de 05/1212003,p. 56).

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRA TIVO.
MAGISTRADA. SINDICÂNCIA. PROCEDIMENTO PRÉVIO. RITO
PECUUAR. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÂO DE OFENSA AO
CONTRADITÓRIO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES. MEDIDA
PREVENTIVA .
É pacifico o entendimento no sentido de que a sindicãncia
obedece a um rito próprio e, por ser medida de verificação, é
desnecessária a observãncia de determinados principios
especificos do procedimento administrativo.
O afastamento do cargo, sem prejuizo dos,vencimentos, não se
caracteriza como "punição", maS sim como medida preventiva,
até decisão final do procedimento administrativo - art. 27, ~ 3.

'da LOMAN.
Recurso desprovido"
(STJ, RMS 18643/PR, 2004/0101926-6, 58 Turma, Rei. Min José
Arnaldo da Fonseca, julg. 19/512005,DJU de 27/612005,p. 416).

TRF 1. REGIAalMP.1s-cl2.os

Isso considerado, não há como se admitir no caso concreto, de
plano, a invalidação da prova pericial produzida em sede administrativa,
por não observado o contraditório. E tal prova pericial, em realidade, resta
por converter-se em prova documental suficiente e apropriada à instrução
da inicial, em consonância com o disposto no artigo 282, VI, do CPC.

O conteúdo de tais provas apresentadas com a inicial até poderiam !.
levar ao convencimento de mérito do julgador, contrário à postulação!
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formulada, mas desde que viabilizada a dilação probatória também por
outros meios, como, agora, pela prova oral pretendida pelo Recorrente, e
em razão do cotejo do amplo aceNO probatório disponlvel nos autos., ,

Assim, não se encontrando a prova documental carreada com a
inicial maculada pelo vicio da imprestabilidade, deve-se admiti-Ia ao menos
como inicio de prova dos fatos alegados, ainda que delimitada pela
reduzida carga probatória que carrega, posto que unilateral, porém, válida,
com o conseqOente e indispensável prosseguimento da instrução com a
prova oral requerida.

E quanto a tal prova oral, seu indeferimento pelo d. julgador é que,
data venia, restou por configurar violação ao contraditório e à ampla
defesa. Não emerge dos autos o necessário convencimento de que a
prova para o devido conhecimento dos fatos devesse estar adstrita à prova
pericial, como admitido pelo d. julgador' a quo". Ora, indubitavelmente a
prova pericial seria o meio apropriado a revelar a real qualidade do
algodão comercializado. Embora sendo o meio apropriado, não quer isso
dizer que fosse o único e exclusivo meio viável à superação do
convencimento quanto aos fatos na"ados. O objeto da presente ação
encontra - se atrelado a fraudes contra o Govemo Federal, sendo tal fato,
evidentemente, do conhecimento por todos quanto com ele estiveram
envolvidos, e dai não se podendo concluir ser a prova pericial a única
disponlvel ao afastamento da eventual controvérsia instaurada.

A propósito, se da referida prova oral for posslvel ou não se avançar
na elucidação dos fatos, e viabilizar um juizo de mérito, somente com sua
efetiva realização é que se poderá concluir a respeito.

Sobre isso, aliás, muito pertinentes as alegações do Recorrente
quando destacam que a valoração da prova decorre da própria força
probatória que o Juiz lhe atribui, conforme estatuido no artigo 131, do
CPC, podendo, inclusive, nesse dimensionamento probatório, nem mesmo
valorar a prova pericial, preterindo-a em relação a outros elementos
provados nos autos, a teor do disposto no artigo 436, do CPC, e mesmo
sendo dita prova pericial, a principio, a que detenha maior carga de
segurança quanto à revelação dos fatos.

O caso dos autos está a revelar, assim, que o conjunto probatório
necessário e indispensável à formação de um juizo de convencimento do
julgador ainda não se esgotou, cabendo admitir tal ocorrência somente a
partir do momento em que o aceNO probatório disponivel nos autos seja
integrado, também, pela prova oral requerida.

Por oportuno, e dada a percuciência dos fundamentos apresentados,
destaco o pronunciamento da d. Procuradoria Regional Federal:

TRF ,. REGIÁO/1MP.15-02-05

nA decisão impugnada neste recurso entendeu que a
classificação errónea do algodão somente poderia ser comprovada
por pericia. Considerou também que a nova classificação dos fardos
de algodão realizada pelo Govemo Federal não seNiria como meio
de provadas alegações do autor no processo, por não ter sido
realizada com a participação direta das partes interessadas e,
portanto, sem a garantia do contraditório. Dal a extinção do
processo.

Ambas as premissas estão equivocadas.
'O primeiro enu é supor que a análise realizada nos fardos de

algodão pela BM&F, sob' a' supeNÍsão da CONAB, tenha a /
característica de prova emprestada, que é a produzida em outr.o/~...,.
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TRF 1. REG ••••OOMP.15-<12.05

processo judicial, do qual não atuou como parte aquele a quem
prejudica.

No caso, o que se apresenta como prova é a documentação
de um ato administrativo praticado no exerelcio da competência
exclusiva do órgão público fiscalizador, ainda que por meio de
entidade conveniada, prova que estará, como qualquer outra,
submetida, no processo, ao crivado contraditório.

De mais a mais, se fosse imprestável a nova classificação, a
mesma ressalva se aplicaria ao atestado original, também realizado
pelo Poder Público - do qual se pretende extrair o direito dos
produtores -, diante das falhas já comprovadas no procedimento
utilizado para a retirada e transporte das amostras.

Não se pode confundir a ausência de participação do
interessado na confecção de um documento ou na realização de uma

. análise técnica com o fato de que, uma vez obtida a prova, já não se
possa refazê-Ia no processo. Aqui o problema é absolutamente
estranho à idéia de que a validade da prova se contamina diante da
inobservância do contraditório no momento da sua formação. Ela é
válida, embora a sua força probatória deva ser estabelecida em
função dos demais elementos de convicção existentes no processo.

Pode-se dizer, em sintese, que, ao rejeitar a prova do autor, a
decisão impugnada negou vigência ao art. 332 do CPC, segundo o
qual todos os meios legais, bem como. os moralmente legitimas,
ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a
verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa.

A segunda premissa, que, de certa forma, também justificaria
o insucesso da demanda, é a de que os fatos somente poderiam ser
demonstrados por meio da prova pericial. Mas aqui o erro também se
evidencia.

Não é porque as amostras originais tenham perecido que já
não seja possivel alcançar a convicção de que houve fraude no
procedimento original de classificação ou de que o novo
procedimento realizado pelo Govemo Federal atesta, de fato, a
qualidade real do produto. Se a lei não exige prova material, a
certeza acerea dos fatos poder ser obtida, em tese, até mesmo por
prova exclusivamente testemunhal.

O destaque feito pelo recurso às situações em que, no
processo penal, admite-se a condenação sem o exame do corpo de
delito quando houverem desaparecido vestfgios, é bastante
elucidativa. Sem mencionar o fato de que o processo penal não se
contenta, ao contrário do civel, ao menos nos casos que envolvam
matéria de ordem patrimonial, com verdade meramente formal.

Trata-se, enfim, apenas de dar aplicação ao que dispõe o art.
131 do CPC: desde que devidamente fundamentada é ampla a
liberdade do juiz na apreciação da prova. Como ele não está
obrigado, de antemão, a respeitar nenhuma hierarquia em seu ato
de valoração, a decisão da causa pode divergir inclusive do
resultado da perlcia que porventura nela venha a ser realizada.

Nesse contexto, parece evidente o e"o da decisão
impugnada, antecipando a solução da causa, sem antes permitir ao /l
autor a produção de provas relativas aos fatos e:d1mue ff /
fundamenta o pedido. .- . I

'/
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Por isso, o parecer sugere o provimento do recurso, para que,
anulada a sentença, seja facultada ao autor a produçlio de prova
testemunhal, com a posterior apreciação do mérito da causa.' (fls.
1295/1298).

Por fim, cabe enfatizar que, sendo um dos pedidos recursais a
procedência do pedido formulado na inicial, mas ressaindo desautorizado,
neste momento, avançar-se no mérito da ação, pela própria necessidade
de outras provas a serem produzidas, não há como acolher-se a referida
postulação recursal, impondo-se reconhecer, isso sim, o pedido
subseqOente, de necessidade de prosseguimento da ação, em sua fase
instrutória. (fls. 1.303/1.308)

De fato, consoante consignado por esta Turma julgadora, a par de sua natureza
investigatória e unilateral, à prova realizada em sede administrativa deve ser emprestada eficácia
probatória, mormente quando confirmada durante a instrução processual, como, o foi, como se
verá adiante.

A prova a ser considerada, consistente nas conclusões do trabalho realizado pela
Comissão de Sindicãncia (Processo EMATER nO46/99) e nos depoimentos prestados em juIzo,
não deixa dúvida de que a classificação do algodão, feita pelos funcionários da CLAVEGO, deu-se
em total inobservância dos procedimentos adequados, não retratando a real qualidade do produto
adquirido pelo Governo Federal, bem assim que as algodoeiras e produtores de algodão
aproveitaram da intensa negligência desses agentes públicos para, do!osamente, dar classificação
diversa em proveito próprio e com evidente prejulzo econômico ao erário.

Das condutas e provas.

Passo, então, à análise individualizada das condutas dos réus.
1- Sustentou o autor, na inicial da presente ação, que. os réus, JOSIAS BASTOS

DE SERPA, MARIA ISRAEL CIRINEU MARTINS e MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS,
incorreram na prática das seguintes condutas iJlcitas: a) deixaram de recolher, pessoalmente, as
amostras de algodão em pluma, safra 97/98, destinadas à classificação; b) deixaram de
acompanhar este processo; c) classificaram o produto com base em amostras colhidas pelas
algodoeiras e transportadas ora por estas, ora pelos próprios produtores; d) analisaram
indevidamente o comprimento da fibra das amostras (adotando como padrão a medida obtida em
cerca de 50% a 60% do total); e) deixaram de zelar pela guarda das contraprovas; f) não
apuseram nos certificados expedidos qualquer ressalva quanto a não terem, pessoalmente,
colhido as amostras classificadas; g) consignaram nos certificados de classificação informações
falsas quanto a real qualidade do algodão examinado.

Por essa razão, o MPF. imputa aos réus a prática dos atos de improbidad~
administrativa previstos no art. 10, caput e inciso XII elc art. 11, caput e inciso li, da Lei n0
8.429/92, que assim dispõem:

TRF 1- REOIÂOllM?15-02-<&

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa leslio ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres das entidades referidas no art. 1° desta lei, e notadamente:
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça
ilicitamente;
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
principios da administração públic~ q,:!alqueração ou omissão que viole os .
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deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente:
1/ - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio;
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fls. 12126

Da análise do conjunto probatório extrai-se. inequivocamente. a conclusão de que
os réus, na qualidade de classificadores da CLAVEGO. concorreram para as irregularidades
detectadas em razão da coleta e fiscalização das amostras de algodão, porquanto adotaram
procedimento totalmente incompatfvel com a atividade, delegando os poderes administrativos
para terceiros, que, à vista da intensa negligência, foram os responsáveis diretos pela divergência

.", de qualidade atestada nos certificados. de classificação do produto adquirido pelo Govemo
Federal.

É o que se colhe pela leitura dos seguintes trechos do relatório produzido pela
comissão sindicante, verbis:. .

•

(...) pela legislação, a responsabilidade pela coleta da amostra e sua
classificação pertence, então, ao seNiço de classificação, que deve ser
exercida por seus prepostos qualificados, no caso os classificadores.
Entretanto, nos casos e situações objetos dos trabalhos desta Comissão
Sindicante, constatou-se por demais evidenciado e provado que, na
prática, a responsabilidade que a Lei atribui ao seNiço de Classificação
pela coleta das amostras, bem como seu conseqilente transporte até os
locais de classificação, foi transferida e assumida, fonnalmente e em
caráter de EXCLUSIVIDADE pelas próprias Usinas de Beneficiamento de
Algodão, que finnaram Tenno de Compromisso nesse sentido perante à
CLA VEGO, como se prova com os documentos finnados pessoalmenle
por proprietários das Usinas de Beneficiamento ou por preposto ou alguém
autorizado por estes (...)
Ainda, segundo depoimentos dos senhores Newton, Tomaz, Josias, o
procedimento de se repassar às Usinas de Beneficiamento a
responsabilidade pela coleta e envio das amostras para a classificação é
prática costumeira e usual no país inteiro. inobstante, seja afinnado que
feito por documento expresso (Tenno de Compromisso) somente em
Goiás e mais um ou dois Estados, sendo que, nos demais, o compromisso
é apenas verbal e infonnal.
(...)
Importante registrar que, em qualquer caso, não foi possível ser
evidenciada a existência de qualquer controle de registros ou documentos
que comprovassem a entrega das amostras pelas Algodoeiras aos
produtores interessados ou proprietários daqueles produtos, para que
fossem levadas até à Classificação, de fonna a se identificar, perfeita e
individualmente, quais produtores as levaram pessoalmente (fls. 169/170).

Constatou-se uso de procedimento inadequado e irregular para apuração
de comprimento de fibras do algodão, ficando claro e confessado pelos
próprios classificadores em suas declarações, bem como pelo Senhor
Newton, Chefe do Setor de Fibras da Clavego, inclusive na defesa
apresentada por este (depoimentos e defesas de fls. 1021105, autos
Emater 00046/99 - volume I; e fls. 431/476, autos Emater 00046/99 -
volume 111) que, especialmente a medição do comprimento de fibras por1
ocasião da classificação, NÃO SE FAZIA INDIVIDUALMENTE, AMOSTRjí
POR AMOSTRA, porém, de apenas cerca de 50% a 60% do total déJff
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amostras, CUJO RESULTADO QUE HOUVESSE MAIOR INCID~NCIA J
ERA ESTENDIDO COMO PADRÃO PARA O RESTANTE DOS DEMAIS
FARDOS PERTINENTES E QUE NÃO TIVERAM SUAS AMOSTRAS
RESPECTIVAS OBJETO DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL. Sem contar a
ausência de aparelho para determinar a umidade do produto (fls. 170/171).

12. Quanto à execução da classificação, verificou-se a ocorrência de
clas~ificaçfjo de algodão em pluma com certificados emitidos pela Clavego,
constando comprimento de fibra divergente do que constatado em aferição
técnica de nova amostra colhida nos respectivos fardos.
13. Essa situação também contribuiu e concorreu para que fosse gerado
prejufzo financeiro ao Govemo Federal, na medida em que o comprimento
de fibra influi no preço do produto adquirido via AGF, armazenado na
CONAB, proporcionando ao vendedor (produtor) vantagem financeira
indevida, mediante recebimento de preço correspondente a produto de
qualidade superior a de seu produto, razão porque este também para não
se enriquecer ilicitamente, há de ressarcir ao Govemo Federal ou a quem,
de direito, pelos meios próprios, aquilo que não lhe pertence (fi. 209).

A corroborar os resultados do trabalho da comissão, destaca-se o teor dos
seguintes depoimentos colhidos em juízo, verbis:

FORTUNA TO MANOEL:
(...) que se apurou que as amostras para classificação inicial foram
colhidas e transportadas pelas próprias algodoeiras; que, diante dos dados
avaliados, apurou-se diferença de tipo e também no comprimento das
fibras (...); que em quase todos os casos, houve diferença nos dados da
classificação inicial; que a maior parte das diferenças se referiam ao
comprimento das fibras, mas houve casos em que se constatou diferença
do produto; que um ou dois casos, chegaram a apresentar diferenças
muito acentuadas (...) (fi. 1.544)

IRNÁS FIDÉLES DE SOUZA:
(...) que, em razão da constatação de problemas na execução dos serviços
por parte da CLAVEGO e das irregularidades na colheita e transporte das
amostras, a comissão fez um relatório sugerindo que fosse feito um
trabalho de verificação de todo o produto ainda estocado (...); que a
comissão concluiu que haveria grandes possibilidades de que tivesse
ocorrido indicação equivocada na qualidade do produto, principalmente no
que se refere a tipo e comprimento de fibra (...) (1.546).

RICARDO LUIZ IRINEU BRITO:

(...) que puderam perceber diversos problemas dentre os quais a extração
e transporte das amostras, que, em muitos casos, foram transferidos às
algodoeiras, que, por sua vez, transferiram para os produtores o transporte
das amostras colhidas pelas algodoeiras; que, pelo depoimento dos
próprios empregados da CONAB em Santa Helena e Acreúna, constatou-
se que não havia uma estrutura funcional para o recebimento e
gerenciamento das mercadorias; que chegaram a emitir waffants mesmo /f)
constando do certificado que o algodão estava levemente avermelhad: :~{ ;
manchado; que, desses depoimentos, ainda se constatou que Cheg~/ .'.
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receber fibrilha como se fosse algodão, sendo que, na verdade, se trata de
subproduto; que por depoimento dos próprios classificadores, dos seus
superiores e por um trabalho anterior de nova classificação que considerou
por amostragem 1.500 fardos, levantou-se que houve problemas quanto à
medição de comprimento da fibra de algodão; que havia casos em que dos
certificados constava comprimento de 30132 mm e na verdade a medida
era 28130 mm (...) (fi. 1.552).

(...) que, pelo que se lembra, Tomás Lopes e Josias teriam informado ao
depoente, por ocasião dos trabalhos da comissão presidida por este, que
quando havia fardos diversos de um mesmo produtor analisavam
individualmente de 50 a 60% das amostras no tocante ao comprimento da
fibra e estendiam aos restantes dos fardos as conclusões (...) (fi. 1.553).

No mesmo sentido, WlLTON GONÇALVES PINHEIRO, fi. 1.554:

(...) que um dos classificadores de nome JOSIAS DE BASTOS SERPA
chegou a dizer que faziam a análise de 50 a 60..% das amostras do lote e
estendiam aos demais, tendo o mesmo classificador dito que, como o
algodão de Goiás, em épocas anteriores, sempre media 30132, não chegou
sequer a fazer a medição no ano em destaque, que segundo ouviu de um
produtor, o tamanho das fibras foi prejudicado por fatores climáticos e
pragas, que também apurou que aproximadamente 119 fardos
encontraram puramente fibrilha que teria sido classificada como algodão
(...)

•

MARfuo ALMEIDA DA SILVA, informa que:
(...) que chegou a visitar diversas unidades em Santa Helena, Rio Verde,
Acreúna, Itumbiara; que, nessas visitas, ouviu de pessoas vinculadas ao
Banco do Brasil e à EMATER que a safra de algodão 97/98 teve perda de
qualidade, em função de fatores climáticos (falta de chuvas) e biológicos
(decorrente de ataque de um pulgão); que foi usada por uma grande
parcela dos produtores uma semente denominada Delta Opal e Delta Pine,
que não se adaptaram à região de Goiás e ficaram sujeitas aos ataques do
pulgão; que, embora a maioria dos agricultores tenha usado essas
espécies de sementes, houve casos de emprego de outras sementes, que,
pelo que ficou sabendo, não ficaram sujeitas a ataque do pulgão; que,
numa visita no armazém da CONAB no Municfpio de Santa Helena,
verificaram num fardo um algodão parecendo uma estopa e, intrigados,
levaram a amostra para CLAVEGO de Santa Helena, que teria informado
que se tratava de "fibrilha" (fi. 1548)

(. ..) José Augusto Cipriano, Josias Bastos e Tomás Lopes Rodrigues
foram os classificadores que participaram dos trabalhos da nova
classificação geral da safra 97/98 (...) (fi. 1.612)
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Portanto, os classificadores participaram dos momentos c/assificatórios (cf. relatório
de fls 161/296, 299/549), estando patenteado que houve, sobretudo no tocante ao comprimento
da fibra, grande diferença a favorecer indevidamente os produtores.

Anoto que, consoante laudo agronômico de fls. 1.656/1.700 e a testemunha Odilo
Claro de Lima (fi. 1.616), no tocante,.ao comprimento. da fibra não se pode atribuir a eno
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diferença ao tempo entre as perlcias, à metodologia' empregada e nem mesmo à forma de ~I
acondicionamento das amostras, visto que é fator invariável.

A fraude resultou não só do procedimento irregular de delegar as atribuições
tipicamente de Estado (mediante termo de compromisso), mas principalmente pela negligência em
estender os resultados parciais a todas as amostras no tocante ao comprimento da fibra (30/32),
dando ensejo ao enriquecimento iHcito por parte dos produtores e algodoeiras.

De fato, no tocante à coleta e transporte do algodão, os depoimentos testemunhais
reproduzidos e a conclusão do trabalho da comissão de sindicância, revelam que, embora tais
tarefas sejam, por lei, de responsabilidade da classificadora, na prática, a atribuição foi repassada
às algodoeiras e estas aos próprios produtores e interessados, em total desrespeito ao interesse
público e aos poderes inerentes à atividade fiscalizatória. .

Dessa forma, os Apelados classificadores agiram com manifesta imprudência e
negligência, ao se eximirem da responsabilidade de acompanhar o processo de recolhimento das
amostras de algodão, transferindo-a para as algodoeiras e recebendo dos produtores, com
infração de seu dever de ofício e aos princlpios que regem a administração pública, o que gerou
prejulzos ao erário.

A propósito, oportuno registrar que a comissão de sindicância, ao concluir sobre a
responsabilidade dos classificadores de algodão, consignou expressamente que os indiciados
permaneceriam nessa condição "(...) não tendo pois sua defesa o condão de modificar, extinguir o
entendimento manifestado pela comissão a respeito, a não ser para lhe reconhecer que os erros
cometidos nas divergências apuradas no comprimento de fibra, quanto aos certificados de
classificação feitos pelo sindicado, não terem sido evidenciados de que se revestissem de dolo ou
má-fé de sua parte, mas de simples e evidente negligência e relativa imperícia" .

Dessa forma, é forçoso concluir que as condutas atribuldas aos réus encontram~
adequação ao tipo capitulado no art. 10, caput e inciso XII da Lei nO 8.429/1992, que admite a
forma dolosa ou culposa, ensejando, por conseguinte, a imposição das sanções previstas no art.
12, li, do mesmo diploma legal.

2. A seus turnos, os réus PAULO RICARDO DE CASTRO, BALDU/NO DIAS r--:I.
BARBOSA, SALMON - SOCo ALGOD. MONTENEGRO LTDA e DALLAS ALGODOEIRA LTDA, 'I'-
são acusados pelo MPF de terem concorrido e/ou auferido benefício direto com a prática dos atos
ímprobos ao a) alienar ao Governo Federal fardos de algodão de qualidade inferior à certificada
pelos demais réus; b) transportar indevidamente amostra para classificação; c) realizar,
indevidamente, a coleta de amostras de algodão .

Dessa forma, defende o MPF a aplicabilidade das mesmas sanções legais por força
do art. 3° da LIA.

Estabeleço, inicialmente, como matéria incontroversa o fato de as algodoeiras,
produtores e classificadores estarem cientes dos problemas climáticos e fitossanitários que
acometeram a safra 97/98. Sobre esse PO(lto não há divergêncià, ou seja, sabedores da
deficiência crônica do produto, sem lugar no mercado privado, criaram forma de repassar ao
governo federal incrementando os resultados.

Veja o que disse a testemunha ADAIR MARQUES DOS SANTOS, fi. 1.540:

(...) que, o depoente é engenheiro agrônomo e acompanhou a safra 97/98;
que, naquela safra as lavouras de algodão sofreram perdas em razão de
perlodos de seca prolongados, nos quais houve uma infestação acima do
normal de pulgão, o qual é o vetor de uma virose popularmente conhecida
como "doença azul"; que, tal doença acometeu todas as lavouras da
região; que, a perda em razão de tal problema ficou em média de 60%;
que, a produtividade normal das lavouras na região ficava em tomo de
1.000 arrobas de algodão em caroço; que, todos os tratos culturais para o
combate da doença acima foram efetivados mas não surtiram os efeit
esperados; (...)
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No que refere à participação dos produtores de algodão, constata-se que, no
esquema em apuração, obtiveram vantagem indevida em desproveito do erário, conforme relatório
de fls. 478/556 e 991/993, que foi realizado por técnicos da CONAS, ao fito de discriminar as
condutas por produtor beneficiário das operações e unidades armazenadoras, bem assim
respectiva usina de beneficiamento.

Não remanesce dúvida que a participação dos produtores de algodão está
sedimentada nos autos, não somente pelo fato de serem os beneficiários diretos da fraude, mas,
sobretudo porque ao levarem as amostras para classificação o fizeram de forma a garantir
resultado vantajoso, pois o comprimento da fibra e qualidade do produto a ser alienado ao
governo federal não correspondia ao classificado, em decorrência dos problemas que afetaram
aquela safra, que bem sabiam e conheciam.

Destaca-se, ademais, o teor dos seguintes depoimentos colhidos em juizo, no
sentido de que:

FORTUNATO MANOEL:

(...) que se apurou que as amostras para classificação inicial foram
colhidas e transportadas pelas próprias algodoeiras; que diante dos dados
avaliados, apurou-se dfferança de tipo e também no comprimento das
fibras (...); que em quase todos os casos houve dfferença nos dados da
classificação inicial (...) (fl. 1.544)

IRNÁS FIDÉLES DE SOUZA:

(...) que não tem condições de precisar se o decurso temporal entre uma
primeira medição e uma segunda poderia ensejar diferença no tamanho
das fibras, mas acredita que isso não ocorreria; que ficou sabendo maiores
dados a respeito dos problemas da safra 97/98 por ocasião dos trabalhos
da comissão, mas, mesmo antes desses trabalhos, o depoente já tinha
ouvido informações, a partir de conversa com produtores, de alguns
problemas (...) (fi. 1547)

MARILlO ALMEIDA SILVA,

(.. .) que chegou a visitar diversas unidades em Santa Helena, Rio Verde,
Acreúna, Itumbiara; que, nessas visitas, ouviu de pessoas vinculadas ao
Banco do Brasil e à EMA TER que a safra de algodão 97/98 teve perda de
qualidade, em função de fatores climáticos (falta de Chuvas) e biológicos
(decorrente de ataque de um pulgão); que foi usada por uma grande
parcela dos produtores uma semente denominada Delta Opal e Delta Pine,
que não se adaptaram à região de Goiás e ficaram sujeitas aos ataques do
pulgão (...) (fl. 1548)

(...) que numa visita no armazém da CONAB no municipio de Santa
Helena, verificaram num fardo um algodão parecendo uma estopa e,
intrigados, levaram a amostra para CLA VEGO de Santa Helena, que teria
informado que se tratava de fibrilha, um subproduto do algodão, sendo que
nas anotações o mesmo produto constava como algodão de melhor
qualidade, que, após' a conclusão desses trabalhos, o depoente e Flávio
Eustáquio elaboraram um relatório, que foi encaminhado á CONAB em
BrasilialDF ... que nessa classificação por amostragem, no que se refere às
amostras que foram encontradas como contra-provas, procedeu-se a u
revisão feita em 1.071 fardos, que quanto aqueles fair:Jos em que nãoi
identificou a contra-prova, foi feita uma nova classificação, considera~

, !
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uma nova amostra, alcançando 1500 fardos, que considerando os 1.071
fardos em que procedeu a revisão, concluiu-se que 20,91% apresentaram
tipos superiores ao que constavam do certificado de classificação, que
72,7% apresentaram tipo igual ao que constava do certificado de
classificação, que, dos 1.071 fardos da revisão, 88,89% apresentaram
comprimento de fibra inferior ao registrado no certificado de classificação
(...) considerando a nova classificação que incidiu outros 1.500 fardos,
concluiu-se que 64% dos fardos apresentaram tipos superiores ao que
constavam no certificado(...) 100% apresentavam comprimento de fibra
inferior ao registrado no certificado de classificação (...) (fls. 1.548/1.549)

(...) houve determinação para que se fizesse uma nova classificação em
todo o estoque; que a alienação de toda a safra 97/98 de Goiás foi
alienada através de leilão, sendo que constou como tipo de algodão o de
n.° 06, sendo que a nova classificação, indicando o tipo inferior, geraria
restituição para o comprador e caso houvesse indicação de tipo superior
geraria o dever de complementação do valor pago pelo comprador (...) (fi.
1549)

(...) que as informações de problemas na safra do algodão 97/98 foi
noticiada na imprensa apenas após a comercialização; que houve boatos,
por parte dos representantes das indústrias têxteis, anteriores à
comercialização da safra, de que a qualidade do produto era inferior ao
certificado. Dada a palavra à advogada dos réus, às perguntas respondeu:
que, por ocasião da colheita de amostras nas instalações da Salmon,
constataram que, em alguns fardos, havia numeração rasurada; que dos
fardos com numeração rasurada não houve colheita de amostras; que
esses fardos com numeração rasurada não foram, inicialmente,
comercializados (...) (fi. 1550)

(...) que, inicialmente, chegou a informação na CONAB de que o algodão
de Goiás não tinha mercado para venda; que diante dessa informação, o
Governo entendeu pela necessidade de aquisição do produto para ajudar
os produtores Goianos, que, posteriomente, é que veio a se explicitar o
motivo da resistência da indústria do algodão de Goiás, relativo à safra
97/98 (...) (fi. 1550)

E ainda, fi. 1559:

(...) que não houve alienação de nenhuma parte da produção antes da
reclassificação final; que não sabe precisar se, na classificação efetuada
pelo BMF, houve o acompanhamento por parte de técnicos da CLAVEGO
e do Ministério da Agricultura, no entanto, sabe que nos trabalhos
realizados na BMF houve a participação da CONAB; que a informação de
que a safra de algodão 97/98 teve perda da qualidade, em função de
fatores climático (falta de chuvas) e biológicos (ataque de pulgão), foi
repassada por ocasião dos trabalhos preliminares, que foram realizados
pelo depoente acompanhado de Flávio Eustáquio; que a referida
informação foi repassada, oralmente, por uma Engenheira Agrônoma do
Banco do Brasil de Santa Helena, de nome Dulce; que, pelas informações,
o problema de ataque do pulgão ocorreu nas regiões de Rio Verde, Sant
Helena, Acreúna, Indiara e Itumbiara (...)
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(...) que puderam perceber diversos problemas dentre os quais a extração
e transporte das amostras, que, em muitos casos, foram transferidos às
algodoeiras, que, por sua vez, transferiram pará os produtores o transporte
das amostras colhidas pelas algodoeiras; que, pelo depoimento dos
próprios empregados da CONAB em Santa Helena e Acreúna, constatou-
se que não havia uma estrutura funcional para o recebimento e
gerenciamento das mercadorias; que chegaram a emitir warrants mesmo
constando do certificado que o algodão estava levemente avermelhado ou
manchado; que, desses depoimentos, ainda se constatou que chegaram a
receber fibrilha como se fosse algodão, sendo que, na verdade, se trata de
subproduto; que por depoimento dos próprios classificadores, dos seus
superiores e por um trabalho anterior de nova classificação que considerou
por amostragem .1.500 fardos, levantou-se que houve problemas quanto à
medição de comprimento da fibra de algodão; que havia casos em que dos
certificados constava comprimento de 30/32 mm e na verdade a medida
era 28130 mm (...)
(...) que, os classificadores admitiram que quando havia fardos diversos de
um mesmo produtor, analisavam individualmente de 50% a 60% e
estendiam as conclusões ao restante dos fardos até mesmo considerando
a experiência dos' anos anteriores que permitia deduzir que haveria um
padrão na produtor de cada produtor (...)
(...) que, no curso dos trabalhos, recebeu informações de que a cultura de
algodão, nesse perfodo, foi acometida por uma doença, que não sabe
precisar, mas acha que também foi alardeado pelos próprios produtores,
algodoeiros e classificadores um problema climático; que, pelas
informações que recebeu, teve a impressão de que o problema da doença
era generalizado; que, pelas informações teria ocomdo uma perda
qualitativa e quantitativa (...) (fls 1.55211.553)

No mesmo sentido, WILTON GONÇALVES PINHEIRO, fi. 1.554:

(...) que um dos classificadores de nome JOSIAS. DE BASTOS SERPA
chegou a dizer que faziam a análise de 50 a 60-% das amostras de um
mesmo lote e estendiam aos demais, tendo o mesmo classificador dito
que, como o algodão de Goiás, em épocas anteriores, sempre media
30/32, não chegou sequer a fazer a medição no ano em destaque, que
segundo ouviu de um produtor, o tamanho das fibras foi prejudicado por
fatores climáticos e pragas, que também apurou que aproximadamente
119 fardos encontraram puramente fibrilha que teria sido classificada como
algodão (...)
(...) que segundo ouviu de um produtor, o tamanho das fibras foi
prejudicado por fatores climáticos e pragas; que também se apurou que,
em aproximadamente 119 fardos, encontraram puramente fibrilha que teria
sido classificada como algodão (...)

Veja o que disse a testemunha MESSIAS VIEIRA BORGES, fi. 1573:

(...) que a doença que atacou a safra 97/98 era conhecida como Mosaico
da Nervura de Ribeirão Bonito ou Doença Azul; que tal doença já era
conhecida na região, inclusive gerando perdas na safra 96 (.. .)
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Afirmou MARfLlOALMEIDA DA SILVA, à fi. 1611: \Y9
(...) que ficou sabendo que, após o trabalho de reclassificação, foi
elaborado um relatório indicando as diferenças entre o resultado da
classificação inicial efetuada pela CLAVEGO e a nova classificação
especificando a situação de cada produtor; que o depoente não participou
da elaboração desse relatório final; que esse relatório foi elaborado pela
equipe coordenada por Flávio Eustáquio Rodrigues; (...)

Portanto, também não prospera a alegação de ausência da individualização de
cada produtor. O relatório final, em momento algum questionado, quanto aos valores e
quantidades, possibilitou, inclusive, a Iiquidez do dano imputado nesta ação.

Veja-se, ainda, o depoimento de ODILON CLARO DE LIMA, fi. 1616, Delegado do
Ministério da Agricultura em Goiás, à época dos fatos:

(...) que nessas reuniões houve informações de inúmeros erros quanto ao
procedimento de classificação do algodão da safra 97/98, tais como: fardos
sem coleta de amostras, fardos sem identificação do produtor, com
identificação equivocada; que, quanto a vfcios na classificação
propriamente dita, parece que teria descoincidência em alguns fardos
quanto ao tamanho do comprimento da fibra (...) .

(...) que o tempo de armazenamento não influencia no comprimento da
fibra, mas pode influenciar na qualidade; que, pelo que se lembra, o fator
tempo não chegou a influenciar na qualidade do algodão entre a primeira
classificação e os trabalhos de reclassificação; que havia convênio entre a
CLAVEGO e as algodoeiras para que essas últimas efetuassem a coleta
das amostras (...)

De fato, no tocante à coleta e transporte do algodão, os depoimentos testemunhais
reproduzidos, a conclusão do trabalho da comissão de sindicãncia da EMATER e o relatório da
CONAB, revelam que, embora tais tarefas sejam, por lei, de responsabilidade da classificadora,
na prática, a atribuição foi repassada às algodoeiras e estas aos próprios produtores e
interessados, em total desrespeito ao interesse público.

No relato de fls. 381/391, elaborado pelo gerente de fiscalização da CONAB, consta
que diante do caótico quadro da prestação de serviço público, 'se beneficiaram de forma
deliberada, premeditada .e intencional, por todas as evidências demonstradas, os
produtores e algodoeIras envolvidas, ao receberem indevidamente pagamento a maior do
preço mfnimo, por um produto cuja qualidade antecipadamente se sabia inferior, em razão
dos sérios problemas climáticos e de sanidade que tinham afetados a produção daquela safra (...)
para se ter uma ideia da generalizada fraude ocorrida, basta dizer que 98,82% dos fardos que
tiveram sua qualidade aferida na expedição, apresentaram divergências de qualidade, ou
seja, quase todo o universo de produto adquirido (...)

Em contestação, os apelados sustentam, basicamente, a invalidade do
levantamento técnico, considerando que não participaram da nova classificação.

Esse argumento, acolhido pelo nobre Juiz sentenciante, a meu ver não afasta a
idoneidade de todo o acervo probatório, sendo admissivel a ratificação da prova em juízo, o que,
de fato, ocorreu pelos depoimentos testemunhais que foram firmes e coerentes no sentido da
existência de fraude generalizada por ocasião da aquisição da safra 97/98 pelo governo federal.

Ademais, o procedimento para todas as classificações foi o mesmo do primeiro
(original), pois dele também não participam os produtores ou algodoeiras, sendo que na nova .
classificação houve a participação de grande grupo de técnicos (CLAVEGO, GPC, B~MF, .
CONAB, SUREG/GO, DFAlGO e MINISTÉRIO DA AGRICULTURA), até dos classificadores

TRF 1- REGr.I.OnMP.15-02-O$ W:\Gab171Pautas\2009\08\25.08.Dra.RosJmayrelOO3832.03. •
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envolvidos, em universo amostrai bem mais significativo e idôneo, dado que retirado do estoque
vendido e não das amostras inicialmente examinadas.

Aqui, de mencionar, qu~ laborou em ~ulvoco o li. Magistrado a quo, com a devida
vênia, pois o que ocorreu foi NOVA CLASSIFICAÇAO e não reclassificação, como considerou na
sentença recorrida. Essa diferença prova resulta da metodologia distinta, ou seja, não se
considerou as amostras iniciais, mas sim se retirou novo conjunto amostrai, dado que o primeiro
apresentou-se totalmente inidôneo.

Essa distinção é importante, ainda, para efeito da sustentação sobre a validade do
laudo, pois em sendo NOVA CLASSIFICAÇÃO, descabe falar em perda do prazo de validade das
amostras ou da possibilidade de reclassificar.

Não se pode olvidar, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos,
tanto daquele originário como do que o substituiu, após novo e acurado exame do algodão
adquirido pelo govemo federal. O que' significa dizer que, se sustentam a validade do primeiro,
evidentemente fraudado dado que do conhecimento geral os problemas daquela safra, como
podem recusar a nova classificação, somente porque dela não teriam participado se esse foi o
procedimento do primeiro. Há, a meu ver, de apresentar fatos concretos a indicar a desvalia do
ato administrativo, ou ao menos, apontar indicias de erro.

Os apelados aduzem, ainda, que em razão do tempo transcorrido não mais se
viabilizaria a nova classificação, todavia, assim não se me apresenta, pois além da previsão de
revisão do controle de qualidade (Portaria 02 da Secretaria Nacional de Abastecimento), no caso
há especificidade a ser considerada, visto que a fraude consistiu no aumento do comprimento da
fibra do algodão, que, segundo informações técnicas incontestadas, não se altera por fatores
externos (consoante laudo agronômico e a testemunha Odilon Claro de Lima).

Consta do Relatório de fi. 3D, após checado o romaneio, que BALDUINO DIAS

RAP - 307/308 e 223/224, referentes aos fardos nO 12.968 A 13.300 E
7.329 a 7.918 com as especificações de qualidade 5/0 - 30/32 mm e RAP
nO225 fardos 7.338 a 7.340 - 5/6 - 30132 mm referentes as NF's nOs
0292021203e 212.

Do ofício de fls. 298/299:

Os levantamentos iniciais realizados por técnicos da DFAlMAlGC
CLAVEGO e desta CONAB confirmaram as graves irregularidades
apontadas principalmente na identificação da fibra do algodão,
generalizadamente registrada a maior conforme amostragem realizada em
1.500 fardos do produto, resultando na constatação da violação do padrão
fisico oficial, o que tomou toda a classificação efetuada sem qualidade
legal para a certificação do algodão, e inviabilizou o processo de avaliação
das amostras do arquivo, consoante o FaxlGPC nO431, de 09.12.98. A
Comissão Técnica registrou ainda, a deficiências constatadas nas salas de
classificação, além do armazenamento inadequado das referidas amostras
de arquivo.

Em decorrência da situação constatada, ficou decidido que a
altemativa mais adequada para se apurar o problema em toda a sua
extensão seria através da comercialização de todo o estoque, quando se
procederia a avaliação de qualidade de produto no momento de sua
expedição dos depósitos.

Deste modo, a totalidade do estoque disponivel foi ofertado paí!)
comercialização (40.250.018 kg de algodão), estando distribuído em 9
unidades armazenadoras, localizadas em 11 municípios do Estado . ~, .'
Goiás. _ J1i
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A operação se iniciou em dez/1998, quando foram realizadas as
primeiras vendas do produto, e se estenderia até o mês de marçal2001,
quando enfim fçram expedidos os últimos dos 201.580 fardos,
correspondendo a 38.782.233,7 kg de algodão efetivamente
comercializados pela CONAB, restando ainda em deposito um saldo
contábil de 1.467.784,3 kg, dos quais 1.173,426,3 kg por apresentarem
deficiência na marcação dos respect~os fardos, em tomo de 286.155 kg
correspondendo aos 1.500 fardos inicialmente avaliados para fins de
caracterização da irregularidade e 8.203 kg referentes a acertos contábeis
a serem efetuados.

A avaliação da divergência de qualidade apurada entre a
classificação inicial de aquisição do produto e a comprovada tecnicamente
na expedição, tomando-se por base os valores estabelecidos na tabela de
preços mfnimos vigentes para safra 97/98 e o peso estampado nos
200.605 fardos efetivamente identificados nos depósitos (38.469.797,8 kg),
resultou em um prejufzo para o erário público da ordem de R$
14.237.582,89 (quatorze milhões, duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e
oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

O resultado apresentado; demonstra de forma inquestionávef a
natureza casuistica das graves irregularidades 'ocorridas na certificação da
qualidade do algodão adquirido pelo Govemo Federal, em decorrência
fundamentalmente das comprovadas falhas do processo operacional de
coleta de amostra e da execução dos seNiços de avaliação das
caracterfsticas do produto, aspecto da integral responsabilidade do órgão
oficial de classificação credenciado pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento - MA, no Estado de Goiás.

É importante ressaltar, que o prejufzo expressado refere-se a valores
nominais calculados pela tabela de preços mfnimos vigentes na safra
97/98, sem considerar portanto, o cust%portunidade de venda do produto,
os custos de armazenagem no perlodo de 2 a 3 anos de deposito, o
dispêndio com a classificação original de compra do estoque, a.
depreciação de valor deste produto pelo mercado adquirente, além do
custo operacional para a avaliação da real qualidade do algodão.

Por esta razão, informamos que a CONAB estará imediatamente
adotando as medidas necessárias no sentido de promover a cobrança dos
significados prejufzos financeiros já referidos, assim como a tempestiva
comunicação dos fatos à Procuradoria Geral da República, Secretaria
Federal de Controle Intemo e ao Departamento de Polfcia Federal, para
conhecimento do assunto e providências que o caso requer.

No que se refere ao saldo estimado de estoque em depósito
(1.467.784,3 kg), avalia-se que pelo menos a metade deste produto seja
passfvel de identificação através dos Romaneios de Algodão em Pluma -
RAP elaborados pelas depositárias, englobando os 1.500 fardos
inicialmente selecionados para caracterização a irregularidade e cuja
qualidade rêal já foi identificada. Esta mercadoria poderia ser
disponibilizada para fins de comercialização, na forma procedida par ao
estoque da safra 97/98, apurando-se as eventuais divergências de
qualidade existentes.

W:\Gab17\Pautas\2009\08\25.08.DraRosimayre\003832.03.G /
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De igual modo, fi. 301, consta ofício subscrito pelo Diretor da CONAS, direcionado
ao Secretário de Agricultura do Estado de Goiás, no qual consta:

Como é de pleno conhecimento da Agência de Desenvolvimento
RuraVCLAVEGO, a operação de eXPediçãoe coleta de amostras para fins./

TRF ,. REGIAOIlMP,1s-0200S
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de avaliação da qualidade do produto foi encerada no dia 14.03.2001,
quando da totalidade do quantitativo entregue aos adquirantes, 201.580
fardos, foi posslvel identificar e analisar 200.605 fardos, cujo peso de
estampa correspondeu a 38.469. 797,8 Kg.

De acordo com os demonstrativos anexos, pode-se constatar que em
razão das divergências apuradas entra a qualidade certificada inicialmente
pela CLAVEGO, para fins de aquisição do produto ao amparo da Polltica
de Garantia de Preços Mlnimos - PGPM, e a qualidade aferida
efetivamente na retirada do algodão, resultou em prejulzo para o erário
público da ordem de R$ 14.237.582,89 (quatorze milhões, duzentos e trinta
e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos),
calculados com base na tabela de preços minimos vigente para a safra
97198, sem a aplicação de juros e atualização monetária devidos.

Deste modo, objetivando as análises e averiguações julgadas
necessárias, astamos retransmitindo a essa SAGRIA, através do e.mail
vegetal @ agenciarura/.go.gov.br, o significativo volume de arquivos e
informações, detalhando as diferenças qualitativas apuradas fardo a fardo,
em todo o estoque avaliado, e informando que tão logo seja procedida a
atualização dos valores registrados, esta Companhia estará adotando as
providências cabiveis relativas ao ressarcimento dos prejulzos causados
em razão do comprovado erro na certificação da qualidade do produto.

Por fim, os apelados não produziram qualquer prova para afastar a presunção de
legitimidade do ato administrativo revisor, limitando a questionar aspectos formais e temporais do
procedimento.

De mencionar, ainda, que nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, o fato
de ser o beneficiário do ato já legitima para a ação e, considerando a fraude generalizada, ficou
patente o elemento subjetivo - dolo - anterior à ação.

E, ainda, relativamente à SALMON - SOCo ALGOD. MONTENEGRO LTDA,
conforme relatório discriminado de fls. 417/423, em que figura como produtora e
armazenadora, simultaneamente, ou. seja, retirava as amostras de seus próprios produtos,
posteriormente reavaliados e conferidos pelo estoque armazenado, onde se concluiu pela
diferença entre o classificado/pago e aquele efetivamente entregue ao governo federal e, ainda,
quanto à DALLAS ALGODOEIRA LTDA, restou demonstrado que participava como usina
beneficiadora de diversos dos fardos daquele algodão adquirido por preço superior pelo governo.

A comissão de sindicância, concluiu que:

TAF 1. REOIÂOllMP. , 5.()2.(15

Importante registrar que, em qualquer caso, não foi posslvel ser
evidenciada a existência de qualquer caso, não foi possivel ser
evidenciada a existência de qualquer controle de registros ou documentos
que comprovassem a entrega das amostras pelas Algodoeiras aos
produtores interessados ou proprietários daqueles produtos, para que
fossem levadas até à Classificação, de foram a se identificar, perfeita e
individualmente, quais produtores as levaram pessoalmente (fi. 169).

Os fatos como realmente se deram, entretanto, não são condizentes
com os termos ajustados. Restou por demais comprovado que as usinas
de beneficiamento, de modo geral, dentre ela a que ora se cuida, com
exceção apenas. da COMIGO, tinham e mantém prática ocorrente de
entregar as amostras colhidas dos fardos beneficiados, ao próprio produtor
interessado para que este mesmo, per si ou por preposto seu as levasse a
clavego onde eram objeto da classificação oficial e emissão de certificado
de classificação. Esse desrespeito ao termo de responsabilidade firmado
com a Clavego, também, por si mesmo, com se evidenciou no processado,
proporcionou e ou contribuiu para que amoStras inid6nea#s.. o.'
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preparadas, na realidade não correspondentes aos fardos que indicavam
pertencer fossem submetidas à classificação oficial da Clavego, gerando
certificados, na granda maioria das vezas, de um produto de qualidade
superior para um produto que, na verdade, não possufa tais
caracterfsticas, tal como depositados na CONAB de Santa Helena (...) (n.
228).

No relatório, expedido pela CONAS, às fls. 308/309, consta:

•

TRF ,. REGIÃOIIMP.15-02-QS

Da acordo com os estoques ofertados no periodo de dez/99 e
janl2001 por meio dos Avisos de Venda nas 744199, 006, 020, 032, 048,
062, 078, 098, 144, 145, 158, 418, 43212000 e 00612001, do total do
algodão comercializado (40.250.018 kg), foram efetivamente expedidos
38.782.233,7 kg, permanecendo um saldo contábil de 1.467.784,3 kg,
Destes, 1.173.426,3 kg referam-se aos 6.226 fardos impedidos de
expedição (recusados na operação por diversas i"egularidades pela
Comissão Técnica da DFA.GO, CLAVEGOe .CONAS - (Anexos IV e
V/Q, 286.155 kg referem-se a 1.500 fardos inicialmente avaliados e que,
após a confirmação da procedência da denúncia pelos órgãos envolvidos
(item 4.1.2 - parágrafo SO), encontram-se à disposição da justiça, na
unidade armazenadora da CANAB em Santa Helena de Goiás, e 8.203 kg
aguardando regularização contábil por parte do Banco do Brasil S/A, em
razão de produto embarcado a menor ou a maior, conforme demonstrativo
~nexoQ. .

(...)
Com referência à apuração dos valores do ágio/deságio para ajuste

financeiro com os adquirentes, informamos que os mesmos foram
efetuados conforme estabelecido nos respectivos Avisos de Venda. Fois
aplicado ao valore de comercialização, para o tipo 6, fibra 30132mm, o
coeficiente estipulado com base na nova classificação. De acordo com os
resultados preliminares (apurados em relação ao quantitativo de produto
expedido), a CONAB deverá ter ressarcido aos adquirentes o valor de r$
5.139.404,80 (cinco milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e
quatro reais e oitenta centavos). Os valores definitivos estão sendo
calculados pela GEFIN.

(...)
Para fins de apuração do prejufzo causado ao Tesouro Nacional em

função das divergências contatadas entre a classificação de aquisição dos
estoques e a nova classificação, foi considerado a peso estampado nos
201.580 fardos, expedidos correspondente a 38.469.797,8 kg. Deste total,
foi possivel apurar 99,53% (200.605 fardos), o que resultou em um
prejulzo ao Govemo Federal de R$ 14.237.582,89 (quatorze mIlhões,
duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e doIs reais e oitenta
e nove centavos), conforme pode-se observar no (Anexo IQ.

(...)
Em que pese todas as tentativas de se apurar 100% dos prejuizos

causados, restaram ser identificados 975 fardos (186.842,1kg), o que
correspondeu a 0,48%, conforme (Anexo IIQ. Esgotaram-se, assim, todos
os meios disponiveis do sentido de identificar a classificação inicial. Desta
forma, sugiro que a CONAB oficialize junto às unidades armazenadoras a
solicitação do ressarcimento dos prejuizos, tomando-se por base a média
apurada ou a classificação mais comum do produto naquelas empres ,

W:\Gab17\Pautas\2009\08\25.08.DraRosl .0
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estimando-se que O valorcorresponda a cerca de R$ 71.501,11 (setenta e
um mil, quinhe~tos e um reais e onze centavos).

(...) .

Durante o perlodo em que esta Coordenação exerceu as suas
atividades, por inúmeros subs{dios, concluiu que os preju{zos causados ao
erário público em relação à divergências de qualidade dos estoques
apurados é de inteira responsabilidade do órgão oficial de classificação
daquele estado, em face da vulnerabilidade no processo de amostragem,
classificação do produto e na falta do cumprimento da legislação pelo
órgão fiscalizados que fomecia o credenciamento às usinas de
beneficiamento do produto.

Diante das situações detectadas pode-se verificar que todos os
produtores e algodoeiros dáquele Estado 'obtiveram favorecimento
financeiros por ocasião nas negociações junto ao Governo Federal
naquele exerc{cio. Esta conclusão pode ser observada no Anexo VI/I, onde
da totalidade dos fardos apurados na expedição, foi constatada a
divergência em 98,82 % comparando-se a qua{idade inicial com a aferida
através de nova classificação.

Veja-se, ainda, o que consta à fI. 322:

•

De acordo com dados fornecidos pela Coordenação de Operação
Algodão, no anexo /I (DEMONSTRATIVO DO PERCENTUAL DA
DIVERGÊNCIA APURADA ENTRE A CLASSIFICAÇÃO INICIAL E A
NOVA CLASSIFICAÇÃO NA QUALIDADE DOS ESTOQUES DE
ALGODÃO EM PLUMA, SAFRA 97/98, COMERCIALIZADOS NO
ESTADO DE GOlAS), foi apurado um preju{zo parcial de R$ 1.694.328,00
(Um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e oito
reais), correspondentes às divergências correspondentes à venda de
99,50% dos estoques de algodão em pluma safra 97/98 vincu{ados à
PGPM na UAlSanta Helena, sendo que, apenas 150 dos 23.676 farrios
que se encontravam naquela UA não apresentaram divergências entre as
classificações. ' .

'.

~

.',

..
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Por fim, a CONAB apresentou os romaneios de Algodão em Pluma - RAP,
romaneios de armazenagem, de classificação, notas fiscais e quadro demonstrativo das
diferenças, às fls. 739/990.

Posto isto, resta demonstrado que os apelados, em sistemática concatenada, com
a participação dos servidores públicos classificadores, beneficiaram-se indevidamente em prejufzo
do erário, estando incursos no artigo 10, XII da Lei de Improbidade Administrativa (como
beneficiários diretos).

Em sendo parte da cadeia de atos necessários ao resultado, não podem ser
desvinculados do resultado e do nexo causal.

3. - O réu DIOGO ARTERO GASQUES, na qualidade de gerente do Banco do
Brasil, foi acusado pelo MPF de ser o responsável pela aquisição do algodão que sabia ser
depreciado, como se de boa qualidade fosse, resultando em vultoso prejufzo ao Governo Federal.

Segundo o autor, o Banco do Brasil, que financiava a produção de algodão na
região, sabedor de que, à época, a lavoura teria sido acometida por graves problemas climáticos e
sanitários, foi o responsável pela venda das amostras depreciadas para o Governo Federal, sendo
que o réu, na condição de gerente, auferiu para seu empregador, a comissão de 1,25% sobre
quantia total das operações.
TRF 1. REGIÃOfIMP.15e02-05
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Pleiteia, assim, a condenação do réu pela prática dos atos de improbidade
administrativa descritos no art. 10, caput e inciso XII elc art. 11,caput e inciso 11, da Lei n'
8.429/92.

A propósito da participação do Banco do' Brasil, o relatório produzido pela comissão
sindicante concluiu que:

(...) integrando uma cadeia de equfvocos e falhas sucessivas ou
cumulativas, o Banco do Brasil S/A, agência de Santa Helena e ou por
seus prepostos, tendo adquirido produto algodão em pluma, cujos
certificados constavam identificação de aspectos ou caracterfsticas
impeditivas de tais aquisições, de acordo com o Manual de PGPM da
CONAB e as nonnativas do próprio Banco, proporcionou, naqueles casos
demonstrados nos autos (vide APENSO IV, volume I, fls. 328 a 330,
volume 11,fls. 503 a 514; 524 a 527; 568 a 583; 597 a 600; 603 e 604,
respectivamente) e em outros mais semelhantes que possam existir em
idênticas situações mas que não foram objeto de averiguações pela
Comissão Sindicante, vantagens financeiras e econ6micas indevidas ao
produtor MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA e ao senhor ANTONIO DE
CASTRO SOBRINHO, por adquirir-lhes produtos com defeitos impeditivos
de aquisição via AGF (manchados, avennelhados, levemente
avennelhados, etc). Além disso, embora não constante nos certificados as
caracterfsticas impeditivas de aquisição via AGF nos casos de compra de
algodão dos produtores EDUARDO SOUZA E SILVA e ELEANDRO
ALVES PINTO, o produto comprado pelo Banco e annazenado na CONAB
de Santa Helena, respectivo, em boa parte é de subproduto (fibrilha) e de
qualidade inferior. Ressalte-se que a defesa apresentada pelo preposto do
Banco e por esta entidade não elide os fatos, não afasta e nem exclui as
responsabilidades aventadas (fls. 215/216).

Com efeito, seguindo a sistemática da cadeia de atos necessários ao resultado
danoso, no entanto, considerando que: '0 BB exigia os seguintes documentos: certificado de
classificação emitida pelo órgão oficial, romaneio de algodão em pluma e conhecimento de
depósito ou warrants, que todos esses documentos foram encontrados nas agências do BB em
relação a todas as operações (...) que o SS apenas afere a qualidade do produto pelo
certificado de qualidade fornecido pelo produtor ••." conforme informou Flávio Eustáquio
Rodrigues (coordenador de apuração da'real qualidade dos estoques de algodão em pluma da
safra 97/98) -, não se pode imputar o ato ímprobo ao gerente da agência. (grifei)

O simples fato de ser um dos gerentes do banco do Brasil não o vincula ao ato
especifico. Haveria de se provar documentalmente que foi o responsável pela operação, bem
assim qual o elemento subjetivo e o nexo causal, pois não possufa o Apelado o dever legal de
verificar, in natura, o algodão adquirido. A aquisição baseava-se em documentos já cartularizados,
por meio dos certificados fraudados.

Em face dessas considerações, deve ser mantida a sentença no tocante a DIOGO
ARTERO GASQUES.

Das penas. As sanções impostas pelo legislador ao acusado da prática de ato de
improbidade administrativa estão previstas no art. 12, LIA, que assim estabelece:

TRF 1- ReG!AonMP.15-02-o5

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas,
previstas na legislação especifica, está o responsável pelo ato de
improbidade sujeito às seguintes cominações:
I. (...)

11. na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao' patrim6nio, se concorrer est
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1,

apelada:

supra.

condenação.

circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos polfticos de
cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do
dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber beneficios
ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurldica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
cinco anos;

Na espécie prevista no art. 10, há de se levar em conta se o prejuízo causado ao
patrimônio público decorreu de conduta culposa ou dolosa e se o dano dela advindo foi de grande,
média ou pequena monta.

Diante disso, dou parcial provimento à apelação para, reformando a v. sentença

a) condenar os réus JOSIAS BASTOS DE SERPA, MARIA ISRAEL CIRINEU
MARTINS e MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS ao pagamento de multa civil no valor de 1% (um
por cento) do total do prejuízo causado aos cofres públicos, nos valores constantes da inicial; e

b) condenar os demais réus ao ressarcimento integral do dano, nos termos em que
estabelecido na inicial e, ainda, ao pagamento de multa civil de 30% do valor do dano e à
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Diante disso, dou parcial provimento à apelação, nos termos da fundamentação

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao TCU, ao Banco do Brasil, CO e
Ministério da Agricultura e inclua-se no cadastro do Conselho Nacional de Justiça.

Custas e honorários pelos requeridos, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor da

É o voto.

(Relatora Convocada)

.;",.
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Queiroz, deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do
voto da Relatora. O Exmo. Sr. Desembargador Federal Mário César
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CÉSAR RIBEIRO e DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ.

Brasília, 25 de agosto de 2009.

LÚCIA HELENA PIRES FERREIRA DE
BARROS

Secretário(a)
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ADVOGADO
APELADO
ADVOGADO

DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES
JUIZA FEDERAL ROSIMAYRE GONÇALVES DE CARVALHO (CONV.)
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RAPHAEL PERISSE RODRIGUES BARBOSA
DIOGO ARTERO GASQUES
ALEXANDRE PASQUALI PARISE E OUTRO(A)
PAULO RICARDO DE CASTRO E OUTRO(A)
MARIA DENISE BISINOTTO
BALDUINO DIAS BARBOSA
ALEXANDRE MAGNO DE ALMEIDA GUERRA MARQUES E OUTROS(AS)
JOSIAS BASTOS DE SERPA E OUTROS(AS)
PAULA RAMOS NORA DE SANTIS E OUTRO(A)
DALAS ALGODOEIRA LTOA
ADALBERTO CARMO DE MORAES E OUTRO(A)
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PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CLASSIFICAÇÃO DE ALGODÃO.
DIVERG~NCIA DE QUALIDADE ATESTADA NOS CERTIFICADOS DE CLASSIFICAÇÃO DO
PRODUTO ADQUIRIDO PELO GOVERNO FEDERAL. ENRIQUECIMENTO ILlCITO DE
TERCEIROS. PREJUIZO ECONOMICO DO ERÁRIO. DOLO E CULPA DEMONSTRADOS. ART.
10, CAPUT E INCISO XII DA LEI N° 8.429/92. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A prova a ser considerada, consistente nas conclusões do trabalho realizado pela Comissão de
Sindicância (Processo EMATER n. 46/99) e os depoimentos prestados em juIzo, não deixa dúvida
de que a classificação do algodão feita pelos funcionários da CLAVEGO deu-se irregularmente,
não retratando a real qualidade do produto adquirido pelo Govemo Federal, bem assim que as
algodoeiras e produtores de algodão concorreram e/ou se beneficiaram da falha cometida pelos
agentes públicos, com evidente prejuízo econômico ao erário.

2. Cabalmente demonstrado, nos autos, que os réus PAULO RICARDO DE CASTRO e
BALDUINO DIAS BARBOSA, em sistemática concatenada, com a participação dos servidores
públicos classificadores, beneficiaram-se indevidamente em prejuízo ao erário, conforme conduta
prevista no artigo 10, XII da Lei de Improbidade Administrativa (como beneficiários/responsáveis
diretos). .

3. A imputação feita ao réu DIOGO ARTERO GASQUES, gerente do Banco do Brasil, não ficou
suficientemente esclarecida, pois não há prova de que o Apelado concorreu para que os
produtores se enriquecessem ilicitamente, causando, de outro lado, lesãi:>material ao erário.
Outrossim, o modus operandi do grupo não está a indiciar sua participação, visto que atuava
quando já consumada a fraude, pois a adulteração já constava da cártula apresentada ao mesmo
(WalT8nts). Sentença mantida, no particular.

4. A conduta das rés SALMON - SOCoALGOD. MONTENEGRO LTOA e DALLAS ALGODOEIRA
LTOA revela claramente a consciência da ilicitude perpetrada, visto que, por ser a primeira na
cadeia de atos fraudulentos, sem sua participação, os produtores (que por vezes confundiam-se
na mesma pessoa) não teriam condições fáticas para obter o proveito indevido.

5. No tocante aos classificadores JOSIAS BASTOS DE SERPA, MARIA ISRAEL CIRINEU
MARTINS e MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS, considerando que, conforme a prova dos autos,
a conduta ocorreu por "evidente negligência e re/atlva imperícia", também incorreram no art. 1
da Lei 8.429/92, mas a titulo de culpa, devendo a reprimenda ser valorada proporcionalmente. /1

p)
TRF'. AEGIAQ1MP.1s.-0245
Inclufdos em pautai Ora. RG/lmprobI AcI Voto
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~6. Nos termos da Lei de Improbidade, um de seus objetivos é a recomposição integral do prejulzo

acarretado aos cofres públicos por cada um dos réus, solidariamente, de conformidade com a ../
extensão e proveito auferido e comprovado nos autos.
7. Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Decide a Turma, por maioria, dar parcial provImento à apelação.
48 Turma do TRF da 18Região~Z5/08f2G09.

----

. TRFl.~.fUZ45

.R

(Rê'atora Convocada)

(
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