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EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  DOUTOR(A)  JUIZ(A)  DE  DIREITO  DA  8ª 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO

Distribuição por dependência aos autos de n.º 200100501936

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, por seus representantes 

em exercício na 57ª Promotoria de Justiça, vem, perante V. Exa., no uso de suas atribuições 

legais e com base nos arts. 127, 129, III, e 37, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, art. 5º, I, da 

Lei 7.347/85, art. 25, IV, b, da Lei 8.625/93 e art. 17, caput, da Lei 8.429/92, propor

 

em desfavor de:

1. MARCONI  FERREIRA  PERILLO  JÚNIOR,  brasileiro,  casado,  nascido  aos 

7/3/1963, natural de Palmeiras de Goiás/GO, filho de Marconi Ferreira Perillo e Maria 

Pires Perillo, RG n.º 1.314.602 – SSP/GO, CPF/MF n.º 035.538.218-09, domiciliado 
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no  Senado  Federal,  Ala  Teotônio  Vilela,  gabinete  06  –  Praça  dos  Três  Poderes, 

Brasília/DF, CEP 70165-900, tel. (61) 3303-1962;

2. FERNANDO  CUNHA  JÚNIOR,  brasileiro,  casado,  advogado,  nascido  aos 

29/5/1935, natural de Itumbiara/GO, filho de Fernando Cunha e Jandyra Leão Cunha, 

OAB/GO 1.143, CPF/MF n.º 003.977.501-10, domiciliado no Palácio Pedro Ludovico 

Teixeira - Rua 82, n.º 400, 6o andar, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP 74015-908;

3. JAVAHÉ  DE LIMA,  brasileiro,  natural  de  Catalão/GO,  nascido  aos  01/08/1946, 

filho de Hercilio de Lima e Maria Abadia Lima, RG 213.235 SSP/GO, CPF/MF n.º 

038.946.221-72, domiciliado à Rua T-38, Qd. 142, Lt. 10/16, n.º 777, Ap. 2102-A, 

Setor Bueno, CEP 74223-040, Goiânia/GO;

4. BRÁULIO  AFONSO  MORAIS,  brasileiro,  casado,  advogado,  Presidente  do 

DETRAN-GO, inscrito  na OAB/GO sob o n.º  9.681, CPF/MF n.º  118.971.206-72, 

domiciliado no DETRAN-GO, com sede na Av. Atílio Correia Lima, Cidade Jardim, 

Goiânia/GO, CEP 74425-030;

5. NELSON DE SALLES GUERRA GUZZO, brasileiro, natural do Rio de Janeiro/RJ, 

nascido aos 16/10/1943,  filho de Odette  de Salles  Guerra Guzzo,  RG 3.412.427 – 

SSP/GO,  CPF/MF n.º  004.547.611-04,  Diretor  de  Desenvolvimento  e  Projetos  da 

Agência de Fomento de Goiás S/A, com sede na Av. Goiás, esq. c/ Rua 1, n.º 91, 

Centro, Goiânia/GO, CEP 74005-010;

6. JULIO CÉSAR COSTA, brasileiro, natural de Ipameri/GO, nascido aos 29/01/1944, 

filho  de Serafim Costa  e Nagibe Daher  Costa,  RG 100.043,  CPF 031.417.131-20, 

residente  à  Rua 31,  Qd.  81,  Lt.  4/6,  n.º  40,  Ap.  1402,  Centro,  CEP.:  74015-070, 

Goiânia/GO;
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7. WÁLTER LOPES, brasileiro, CPF/MF n.º 029.044.381-49, residente na Rua 14, Ed. 

João Paulo I, n.º 95, apt. 504, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP 74120-070; 

8. CLÓVIS  DE OLIVEIRA,  brasileiro,  natural  de  Cachoeira  Alta/GO,  nascido  aos 

29/06/1959,  filho  de  Ana Maria  de Oliveira,  RG 3.818.515 SSP/GO, CPF/MF n.º 

167.364.431-72,  residente  na  Alameda  Sebastião  Adelino,  s/n,  Chácara  do  Clóvis, 

CEP 75870-000, Cachoeira Alta/GO;

9. Fundação para o Desenvolvimento Social e Institucional – FUNDESI, anteriormente 

denominada  FUNDAÇÃO PRO UNI-RIO, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede na Av. Presidente Vargas, n.º 502, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 

20071-000,  inscrita  no  CNPJ/MF sob o  n.º  00.878.857/0001-09,  representada  pela 

Presidente do Conselho de Curadores, Sra. Heloísa Helena Campos Maciel, residente 

na Rua Santa Rosa, n.º 130, bloco 01, ap. 703, Icaraí, Niterói/RJ;

10. BRUNO  LÚCIO  SCALA  MANZOLILLO,  brasileiro,  casado,  administrador  de 

empresas,  CPF/MF n.º  000.347.971-49,  ex-superintendente  geral  da  Fundação  Pro 

Uni-Rio,  domiciliado  na  Av.  Epitácio  Pessoa,  n.º  2214,  ap.  402,  Lagoa,  Rio  de 

Janeiro/RJ, CEP 22411-072;

11. EDUARDO PROENÇA HINGST,  brasileiro,  separado judicialmente,  engenheiro, 

RG 34652/D CREA/RJ,  CPF/MF n.º  389.996.688-00,  diretor  de  projetos  da  PRO 

UNI-RIO,  domiciliado  na  Av.  Nossa  Senhora  de  Copacabana,  1017/1002, 

Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22775-001

12. NOVA FASE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na Calçada das Margaridas, n.º 191, térreo, Alphaville, Barueri/SP, 
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CEP 06453-038, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.609.247/0001-35, representada por 

um de seus sócios abaixo arrolados;

13. LUIZ CARLOS CORRÊA,  brasileiro,  casado,  natural  de São Paulo/SP,  filho  de 

Antenor  José  Corrêa  e  Maria  da  Glória  Cavalheiro  Corrêa,  RG n.º  13.800.310  – 

SSP/SP,  CPF/MF n.º  089.711.118-44, sócio da Nova Fase Consultores  Associados 

Ltda.,  residente na Rua Antônio Carlos Jobim,  n.º  300, Q. 01, L. 17, Camboinhas, 

Niterói/RJ, CEP 24358-000; 

14. ARI MARTIN, brasileiro, casado, natural de Caieiras/SP, filho de João Villa Franca 

Martin  e  Piroska  Maria  Martin,  RG  n.º  10.753.531-2  SSP/SP,  CPF/MF  n.º 

036.699.888-90, sócio da Nova Fase Consultores Associados Ltda., residente da Rua 

Armando Cararotto, n.º 211, Nova Caieiras, Caieiras/SP, CEP 07700-000; 

15. GABRIEL DAMATO NETO, brasileiro, casado, natural de São Paulo/SP, filho de 

Lazaro Damato e Carmen de Azevedo Damato, RG n.º 11.493.214 – SSP/SP, CPF/MF 

n.º 088.534.788-96, sócio da Nova Fase Consultores Associados Ltda., domiciliado na 

Alameda Rio Negro, n.º 585, 15º andar, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06454-000; 

16. SÉRGIO ELOI DRUSZCZ,  brasileiro,  casado,  natural  da Araucária/PR,  filho  de 

Estanislau  Druszcz  e  Emilia  Druszcz,  RG  n.º  691.324-5  –  SSP/PR,  CPF/MF  n.º 

034.974.539-00, sócio da Nova Fase Consultores Associados Ltda., residente na Rua 

Antônio Corrêa de Bittencourt, n.º 040, AHU, Curitiba/PR, CEP 82200-260; 

17. EDMILSON FARIA SILVA, brasileiro, casado, natural de São Paulo/SP, filho de 

Jair Silva e Eunice Faria Silva, RG n.º 5.547.901 – SSP/SP, CPF/MF n.º 038.335.678-

48, sócio da Nova Fase Consultores Associados Ltda., domiciliado na Rua Luiz Leduc, 

n.º 200, casa 09, Vista Alegre, Curitiba/PR, CEP 82100-010;
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18. JANIDES DE SOUZA FERNANDES, brasileiro, casado, natural de Anápolis/GO, 

RG n.º 244.951 – SSP/GO, CPF/MF n.º 004.876.781-68, residente na Av. 136, n.º 

445, Ed. Solar Vila Boa, apt. 1700, Setor Marista, Goiânia/GO, CEP 74180-040, pelos 

razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

I – DOS FATOS:

Em 16/03/2000, o então Governador do Estado de Goiás e ora réu  MARCONI 

FERREIRA PERILLO  JÚNIOR,  por  meio  do  Despacho  Governamental  n.º  001/2000, 

autorizou  a  celebração  de  “convênio”  com  a  ré  FUNDAÇÃO  PRO  UNI-RIO  (atual 

FUNDESI), consignando (fl. 15):

“O  Governador  do  Estado  de  Goiás,  no  uso  de  suas  atribuições  

constitucionais,  tendo  em  vista  o  que  consta  dos  autos,  onde  é  

apresentado  o  pleito  de  firmatura  de  convênio  entre  o  Estado  de 

Goiás e  a  PRO  UNIRIO,  com  o  objeto  de  cooperação  técnica 

(revisão  dos  procedimentos  fiscais/tributários/previdenciários  ou 

recolhimentos compulsórios), Decide:

autorizar  a  CELG  S/A,  a  SANEAGO  S/A,  a  COORDENADORIA 

GERAL DE LIQUIDAÇÕES e  a  PROCURADORIA –  GERAL DO 

ESTADO, a tomarem todas as providências legais e administrativas  

necessárias à viabilização do pleito que ora  Defere.”  [destaques do 

original]

De  início,  cabe  ressaltar  que  a  conduta  do  réu  MARCONI  PERILLO em 

autorizar a assinatura de convênios com a PRO UNI-RIO está eivada de ilegalidade e má-fé, 

eis que essa fundação não pode celebrar convênios com sociedades de economia mista (CELG 
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e SANEAGO, p. ex.) ou mesmo com órgãos públicos (Coordenadoria Geral de Liquidações, 

e.g.), seja por que encontra óbice no art. 1º da Lei 8.958/94, seja por que não se enquadra nas 

especificações do art. 24, XIII, da Lei 8.666/93. 

Com efeito, um governador de Estado não pode alegar desconhecimento acerca de 

tais  entraves  legais,  tanto  pelo  princípio  da  legalidade a  que  estão  sujeitos  os  agentes 

públicos (CF, art. 37, caput), que só podem praticar atos com autorização em lei, quanto pelo 

comando inserto no  art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, e, ainda, por força da 

magnitude  do  cargo  ocupado,  qual  seja,  Chefe  do  Poder  Executivo  de  uma  unidade  da 

federação. Bem por isso, não há dúvidas de que a autorização para celebração de convênios e 

contratos com a PRO UNI-RIO foi praticada com dolo, má-fé.

A autorização do então governador, datada de março de 2000, foi precedida por 

negociações escusas que se iniciaram em meados de dezembro de 1999, ocasião em que o 

então presidente do BEG e ora réu  JANIDES DE SOUZA FERNANDES “apresentou” a 

PRO  UNI-RIO ao  presidente  da  CELG à  época,  o  requerido  FERNANDO  CUNHA 

JÚNIOR,  que  movido  por  algum  interesse  não  republicano  sugeriu  ao  réu  MARCONI 

PERILLO que autorizasse a contratação da fundação para prestar serviços em outros órgãos e 

entidades da Administração Pública estadual, bem como permitiu o livre acesso de “técnicos” 

da PRO UNI-RIO (rectius:  NOVA FASE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.) aos 

dados financeiros da CELG para estudarem a viabilidade de uma “contratação de risco”, isto 

é, firmou um contrato verbal com a irregular Fundação PRO UNI-RIO (fl. 609).

O  lobby praticado por  JANIDES FERNANDES em favor da  PRO UNI-RIO 

deveu-se à sua amizade com o réu SÉRGIO ELOI DRUSZCZ, proprietário da empresa de 

consultoria NOVA FASE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA., contumaz parceira da 

PRO UNI-RIO em contratos firmados com o Poder Público, alguns entabulados no âmbito 

do Estado de Goiás, a exemplo dos Municípios de Goiânia, Anápolis e Itumbiara.
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De acordo com o  que  restou  apurado no  PA n.º  21648816,  o  réu  JANIDES 

FERNANDES conhece  o  réu  SÉRGIO  ELOI  DRUSZCZ  (ex-presidente  de  instituição 

bancária no Estado do Paraná) desde os idos de 1987 (fls. 623/624), sendo que os laços de 

amizade entre ambos se estreitaram quando o BEG, então comandado pelo primeiro e em vias 

de federalização/privatização, contratou em meados de 1999 a ré NOVA FASE, sem prévia 

licitação, para prestação de serviços de consultoria fiscal e tributária (fl. 605). 

Com  base  na  ilegal  autorização  contida  no  despacho  governamental  acima 

aludido,  em  31/03/2000  a  diretoria  da  CELG,  então  formada  pelos  réus  FERNANDO 

CUNHA JÚNIOR,  NELSON DE SALLES GUERRA GUZZO,  BRÁULIO AFONSO 

MORAIS, JÚLIO CÉSAR COSTA e WALTER LOPES, ratificou a dispensa de licitação 

por meio do despacho de diretoria n.º 178/00 (fls. 49/50), autorizando a contratação ilegal da 

PRO UNI-RIO, ou seja, agiram em desacordo com o art. 1º da Lei 8.958/94 e art. 24, XIII, 

da  Lei  8.666/93,  vulnerando,  por  fim,  o  art.  37,  caput,  e  inciso  XXI,  da  Constituição 

Federal, vez que violados o princípio da legalidade e a obrigatoriedade de licitar.

Assim, em 22/05/2000, a CELG, por meio dos seus então diretores e ora réus 

FERNANDO CUNHA JÚNIOR,  JAVAHÉ DE LIMA,  BRÁULIO AFONSO MORAIS, 

JÚLIO  CÉSAR  COSTA e  WALTER  LOPES,  incorrendo  em  violação  aos  mesmos 

comandos  legais  acima  mencionados  e,  ainda,  ao  art.  26,  parágrafo  único,  II,  da  Lei 

8.666/93,  contratou  irregularmente  a  FUNDAÇÃO PRO UNI-RIO,  assinando o  contrato 

SPJU – 0652/2000, cujo objeto era a (fls. 214/223):

“prestação  de  serviços  de  consultoria  fiscal,  revisão  dos  

procedimentos fiscais/tributários/previdenciários ou de recolhimento 

compulsório  adotados  pela  CELG,  visando  a  recuperação  de 

eventuais  tributos  pagos  a  maior  ou  indevidamente,  inclusive  
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mediante compensação; e as orientações sobre procedimentos legais  

visando  a  redução  de  cargas  tributárias,  tudo  conforme  as  

especificações contidas no projeto de desenvolvimento institucional,  

científico e tecnológico assinado entre o Governo do Estado de Goiás 

e  a  Pro  Uni-Rio  que,  independentemente  de  transcrição,  é  parte  

integrante do presente contrato.”

Com efeito, o contrato acima citado padece de inúmeros vícios, vez que o ajuste 

com a PRO UNI-RIO não atende aos requisitos mínimos exigidos pelo art. 24, XIII, da Lei 

8.666/93, senão veja-se.

Para que o dispositivo legal seja regularmente atendido é mister que (a) o objeto 

do  contrato  tenha  similitude  com  a  finalidade  estatutária  da  instituição  contratada,  (b) 

inqüestionável  reputação ético-profissional e (c) ausência de fins lucrativos da beneficiada 

com a dispensa de licitação. Com efeito, nenhum desses requisitos mínimos foi atendido.

Dentre as finalidades arroladas no estatuto da “Fundação” PRO UNI-RIO não se 

encontra a  “prestação de serviços de consultoria fiscal, tributária e/ou previdenciária”, até 

mesmo  por  que  objetivos  dessa  natureza  não  podem  ser  afetos  a  fundações,  não  se 

enquadrando, pois, no comando legal inserto no art. 62, parágrafo único, do Código Civil 

(“A fundação  somente poderá  constituir-se  para  fins  religiosos,  morais,  culturais  ou  de  

assistência.”). Além do mais, o objeto contratado não encontra correlação com as atividades 

de ensino, pesquisa ou desenvolvimento institucional, o que desvirtua o ajuste.

Registre-se, também,  que a  PRO UNI-RIO  não detinha notória especialização 

técnica para cumprir  o  objeto  do contrato,  vez  que subcontratou a  ré  NOVA FASE  para 

cumprir o acordado, figurando, bem por isso, como intermediária da contratação entre CELG 
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e  NOVA FASE, burlando o  art. 13, § 3º, da Lei 8.666/93, o que daria ensejo à imediata 

rescisão do contrato, nos termos do art. 78, VI, da Lei 8.666/93.

Com efeito,  durante  a  investigação  encetada  pelo  Ministério  Público  todos  os 

sócios-proprietários  da  NOVA  FASE foram  unânimes  em  admitir  que  foram  eles  que 

prestaram os serviços contratados entre CELG e PRO UNI-RIO (fls. 595/606), o que deixa 

clara a subcontratação total do objeto do contrato SPJU 0652/2000, em franca violação ao art. 

13, § 3º, c/c art. 78, VI, da Lei 8.666/93.

Além  do  mais,  os  réus  ex-dirigentes  da  CELG descuraram  das  formalidades 

essenciais para contratações desse jaez, previstas expressamente no art. 26, parágrafo único, 

II, da Lei 8.666/93, vez que não justificaram as razões da escolha da PRO UNI-RIO. 

A bem da verdade, os réus ex-dirigentes da  CELG contrataram os serviços da 

NOVA  FASE,  empresa com fins lucrativos,  mediante  dispensa  de  licitação,  em  total 

descompasso com o art. 24, XIII, da Lei 8.666/93. 

Para  espancar  eventuais  dúvidas,  vale  frisar  que  o  réu  LUIZ  CARLOS 

CORRÊA, sócio-proprietário da NOVA FASE, admitiu ter ajudado na execução de algumas 

etapas do trabalho desenvolvido na CELG (fl. 605). Além do mais, em razão da notícia de que 

os  serviços  contratados  pela  CELG  não  teriam  sido  prestados,  o  réu  CLÓVIS  DE 

OLIVEIRA, à época presidente da empresa estatal, convocou reunião com técnicos da PRO 

UNI-RIO para 19/09/2000, tendo comparecido os requeridos ARI MARTIN e EDMILSON 

FARIA SILVA como representantes da fundação, todavia, ambos são sócios proprietários da 

NOVA FASE (fl. 44). 
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Por outro lado, a PRO UNI-RIO não detinha à época da contratação pela CELG 

(22/05/2000) inqüestionável reputação ético-profissional, eis que fora  descredenciada pelos 

Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia em 30/07/1999 (fls. 908/912).

Destarte, a contratação da PRO UNI-RIO se deu de forma manifestamente ilegal, 

eis que essa fundação de apoio só poderia prestar serviços à Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro - UNIRIO, ou, quando muito, com a autorização desta entidade, sob pena de 

desvirtuar os comandos legais expressamente previstos na Lei Federal 8.958/94.

Confirmando o que o réu  FERNANDO CUNHA JÚNIOR admitiu  perante  o 

parquet (fl. 609), o réu CLÓVIS DE OLIVEIRA afirmou que a celebração do contrato SPJU 

0652/2000 foi uma formalização de um  pacto verbal entre CELG e PRO UNI-RIO, vez 

que  parte  do  objeto  do  ajuste  já  havia  sido  executada  na  data  da  assinatura  do  contrato 

(22/05/2000),  considerando  que  a  “fundação”  fazia  estudos  “informais”  na  CELG desde 

meados de dezembro de 1999 (fls. 246 e 253). 

Como se sabe, contrato administrativo verbal é nulo e não gera nenhum efeito 

(art.  60,  parágrafo  único,  da  Lei  8.666/93),  podendo-se  concluir  que  a  celebração  do 

contrato SPJU 0652/2000 foi realizada somente para regularização de despesas.

De acordo com o que foi apontado pela DFFEE do Tribunal de Contas do Estado 

– TCE/GO (Informação n.º 180 DFFEE/00 – fls. 189/197), o contrato entabulado entre CELG 

e PRO UNI-RIO foi realizado sob a modalidade de “contrato de risco”, todavia, é cediço que 

o  “documento foi  assinado após a emissão das Demonstrações Financeiras referentes ao  

exercício  de  1999,  as  quais  já  continham o  resultado  dos  trabalhos  que  à  época ainda  

estavam sendo contratados. Por já se saber o resultado, amplamente favorável à contratada,  

não pode ser considerado um contrato de risco.”
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Restou demonstrado que a PRO UNI-RIO, leia-se NOVA FASE, fazia “estudos” 

nos dados fiscais e contábeis da CELG desde meados de dezembro de 1999, razão por que no 

momento da assinatura do contrato (22/05/2000) já detinha dados suficientes para saber que a 

celebração  do  contrato  seria  altamente  vantajosa  para  as  contratadas,  além do fato  de  os 

balanços da  CELG estarem prontos desde março de 2000, o que facilitou sobremaneira a 

“identificação” de dados para praticar atos de “elisão” fiscal.

Vale registrar,  no ponto,  que o TCE-GO aduziu  que o trabalho realizado pela 

PRO UNI-RIO  configurou-se como uma mera  “maquiagem contábil”, o que  “evidenciou 

não ter a contratada prestado serviço algum à contratante, pois todos os dados quando da 

assinatura do ‘Contrato de Risco’ já estavam à disposição da contabilidade da contratante,  

sendo despiciendo explicitar a invalidade de ‘contrato verbal’” (fl. 343).

Por oportuno e para finalizar a exposição sobre as ilegalidades formais sobre o 

contrato  SPJU 0652/2000,  ressalte-se  que as  manobras  contábeis  e  fiscais  realizadas  pela 

PRO  UNI-RIO,  alegadamente  baseadas  em  “princípios  de  contabilidade  gerencial”  e 

violadoras do princípio da prudência, foram condenadas pelo TCE-GO, vez que a Prudência é 

um princípio fundamental de Contabilidade, de observação obrigatória para toda sociedade 

anônima, nos termos do art. 177 da Lei 6.404/76 (fls. 334/335).

Finalmente, mesmo diante da hipótese absurda do contrato SPJU 0652/2000 ser 

considerado  legal,  o  que  só  se  admite  ad  argumentandum,  tem-se  que  o  valor  de  R$ 

4.524.933,45 pago  à  PRO  UNI-RIO foi  indevido,  porquanto  “em  desacordo  com  o 

estipulado  no  contrato,  uma  vez  que  todas  as  informações  constavam  claramente  da 

contabilidade da CELG, e que um percentual mais justo seria de 2,5%, conforme item 5 da  

CLÁUSULA SEXTA, e não 7,5%, constante do item 4 da mesma cláusula”, o que reduziria o 

valor dos honorários para R$ 1.070.000,00, conforme preconizado pelo TCE (fls. 334/339).

_________________________________________________________________________________________
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Ademais,  o  pagamento  de  R$  1.174.290,73 em  honorários  sobre  suposta 

recuperação de imposto de renda provisionado sobre lucros inflacionários acumulados, além 

de não ter exigido nenhum trabalho da  PRO UNI-RIO/NOVA FASE,  é conseqüência da 

compensação dos lucros inflacionários com os prejuízos fiscais em 1994 e 1995 (fl. 194). 

Por  outro  lado,  como  afirmado  pelo  TCE-GO,  “o  lucro  inflacionário  sendo 

oferecido à tributação em situação normal, à razão de 5% ao ano, levaria 20 anos para  

desaparecer  completamente,  em  compensação,  a  CELG  não  pagaria  um  único  Real  de  

Imposto. Significa dizer que o valor pago a título de honorários, de R$ 1.174.290,73, ficou  

muito mais caro, sem considerar a delicada situação financeira da empresa que precisa de  

recursos para investimentos.” (fls. 194/195).

Como se não bastassem todas as irregularidades acima apontadas no pagamento 

de R$ 4.524.933,45 por uma “maquiagem contábil”, não se sabe sequer se a Receita Federal 

admitiu essa manobra levada a efeito pela CELG, ou seja, além de amargar o prejuízo do valor 

pago pelos  “serviços  prestados”  pela  PRO UNI-RIO/NOVA FASE,  a  estatal  pode  vir  a 

sofrer pesada multa da União. 

Não bastassem todas as ilegalidades narradas até agora, o substancial valor pago 

pela CELG ainda percorreu caminhos escusos até voltar para Goiás de forma ilícita.

Após rastreamento bancário, judicialmente autorizado por meio dos autos de n.º 

200100501936, que tramitou perante a 8ª Vara Cível de Goiânia, foi possível apurar que parte 

do  valor  pago  pela  CELG à  PRO UNI-RIO foi  transferido  a  outras  entidades  também 

controladas  pela  família  do  réu  BRUNO  LÚCIO  SCALA  MANZOLILLO e, 

posteriormente, repassados à NOVA FASE e ao réu JANIDES DE SOUZA FERNANDES, 

por intermédio de empresas em que consta como sócio, e parte foi  sacado em espécie na 

cidade do Rio de Janeiro/RJ pelo réu LUIZ CARLOS CORRÊA, sócio da NOVA FASE:

_________________________________________________________________________________________
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O “nó górdio” da investigação relacionava-se justamente com o saque em espécie 

no valor de R$ 1.800.000,00, pois havia indícios de que se tratava de quantia repassada à 

campanha eleitoral da coligação ao tempo comandada pela atual Senadora da República Lúcia 

Vânia Abrão Costa, quando de sua candidatura à Prefeitura de Goiânia em 2000.
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CELG S/A

PRO UNI-RIO
R$ 4.457.059,45

05/09/2000

CISAT
R$ 500.000,00 e R$ 70.000,00

05/09/2000 e 06/09/2000

IBDU
R$ 70.000,00 e R$ 3.891.442,76

05/09/2000 e 06/09/2000

NOVA FASE CONSULTORES
R$ 1.396.865,46

06/09/2000

IBDU – saque em espécie
R$ 1.800.000,00

08/09/2000

Janides de Souza Fernandes
Total: R$ 561.180,00

29/11/2000 a 04/01/2001
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Para reforçar as suspeitas em relação ao saque em espécie de  R$ 1.800.000,00, 

uma testemunha afirmou em depoimento prestado ao Ministério Público que um avião do 

Estado de Goiás havia pousado no Aeroporto de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, em 

08/09/2000, justamente para buscar a quantia referida.

Assim, em razão do saque em espécie de R$ 1,8 milhão, o Ministério Público do 

Estado de Goiás solicitou ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que procedesse à 

oitiva de diversas pessoas ligadas à PRO UNI-RIO e à NOVA FASE, bem como averiguasse 

os pousos e decolagens no aeroporto de Jacarepaguá no início de setembro de 2000, tudo com 

o intuito de se descobrir o paradeiro da referida quantia.

Entrementes, apesar do louvável esforço do parquet fluminense, não foi possível 

descobrir  o  paradeiro  do  alto  montante  sacado  em  espécie  pelo  réu  LUIZ  CARLOS 

CORRÊA, mas tão-somente que:

a) JANIDES  FERNANDES recebeu  R$  561.180,00 de  seus  amigos  da 

NOVA FASE em razão do frutífero lobby operado junto à CELG;

b) A PRO UNI-RIO ficou com R$ 1.260.193,99 do total de R$ 4.457.059,45 

pagos pela CELG (aproximadamente 28% do total);

c) A  NOVA FASE ficou com R$ 1.396.865,46, acrescidos, é claro, de  R$ 

1.800.000,00 sacados pelo réu LUIZ CARLOS CORRÊA, além de ter repassado R$ 

561.180,00 para o requerido JANIDES FERNANDES;

d) Em seguida a esses acontecimentos obscuros, os sócios da NOVA FASE e 

ora  réus  SÉRGIO  ELOI  DRUSZCZ,  ARI  MARTIN,  GABRIEL  DAMATO 

NETO,  LUIZ  CARLOS  CORRÊA e  EDMILSON  FARIA  SILVA compraram 

cerca de 30% de duas fazendas de JANIDES FERNANDES situadas em São José do 

Xingu/MT pelo valor aproximado de R$ 2.935.000,00.
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Esses  são  os  fatos  que  ensejaram  a  propositura  da  presente  ação  civil  de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

II – DO DIREITO:

1. PRELIMINARMENTE: 

A) Da conexão com os autos de n.º 200100501936:

Ressalte-se que a presente ação de improbidade administrativa deve ser distribuída 

por  dependência  (art.  253,  I,  do  CPC)  ao  pedido  de  quebra  de  sigilo  bancário  n.º 

200100501936 proposta pelo Ministério Público, eis que as ações estão ligadas pelo vínculo 

da conexão, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil. 

No  ponto,  as  ações  possuem  a  mesma  causa  de  pedir,  qual  seja,  a  lesão  ao 

patrimônio da CELG provocada pelo ilegal contrato SPJU – 0652/2000 firmado com a PRO 

UNI-RIO.

B) Da não ocorrência de prescrição:

Em razão de os atos questionados na presente demanda terem sido praticados em 

meados  do  ano  2000,  poder-se-ia  concluir,  apressadamente,  pelo  advento  da  prescrição, 

fazendo-se uma interpretação equivocada do art. 23, I, da Lei 8.429/921, principalmente ao se 

considerar  que o  prazo  prescricional  em relação  ao primeiro  réu –  ex-governador  –  teria 

começado a fluir a partir  do término de seu primeiro mandato (31/12/2002) e não de sua 

desincompatibilização para disputar a eleição para Senador da República (1º/04/2006).

1 “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;”
_________________________________________________________________________________________
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A melhor doutrina debruçou-se sobre o tema,  ensinando que o início do prazo 

prescricional  dá-se  com o fim do último  mandato  do agente  político  reeleito.  Colha-se  a 

precisa  lição  de  EMERSON  GARCIA  (GARCIA,  Emerson;  ALVES,  Rogério  Pacheco. 

Improbidade Administrativa. 3ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 516/517):

Tratando-se  de vínculo  originário  de  mandato  eletivo  e  sendo  o agente  
reeleito, deve ser analisado se a fluência do prazo prescricional se iniciará  
ao término do primeiro ou do segundo mandato.
[...]
...  entendemos  que  a  prescrição  somente  começará  a  fluir  a  partir  do  
término do exercício do último mandato outorgado ao agente, ainda que o  
ilícito tenha sido praticado sob a égide de mandato anterior.  Em abono 
dessa conclusão, podem ser elencados os seguintes argumentos: a) o art.  
23,  I,  da Lei  nº  8.249/92  fala em exercício  de mandato,  o  que afasta  a  
possibilidade de se atrelar o lapso prescricional ao exercício do mandato  
durante o qual tenha sido praticado o ato; b) a reeleição do agente público  
denota uma continuidade no exercício em que se deu a prática do ilícito, o  
que, apesar da individualidade própria de cada mandato,confere unicidade  
à sua atividade; c) as situações previstas no art. 23, I, da Lei nº 8.429/92  
tratam de vínculos de natureza temporária, estando o lapso prescricional  
atrelado à sua cessação, o que somente ocorrerá com o término do último 
mandato; d) a associação do termo a quo do lapso prescricional à cessação 
do  vínculo  está  diretamente  relacionada  à  influência  que  poderá  ser  
exercida pelo agente na apuração dos fatos, o que reforça a tese de que a  
prescrição deve se principiar com o afastamento do agente; e e) a sucessão 
temporal  entre  os  mandatos  não  pode  acarretar  a  sua  separação  em  
compartimentos  estanques,  pois  consubstanciam  meros  elos  de  uma 
corrente ligando os sujeitos ativo e passivo dos atos de improbidade.

Vale registrar,  no ponto,  que o  Tribunal  de Justiça do Estado de Goiás,  de 

maneira pioneira e merecedora de aplausos, ao fazer uma interpretação teleológica do art. 23, 

I, da Lei 8.429/92, decidiu que o prazo prescricional para atos de improbidade administrativa 

praticados por agentes políticos  reeleitos  conta-se a partir  do término do último mandato, 

mesmo  que  o  ato  tenha  sido  levado a  efeito  no  primeiro  mandato.  Veja-se  a  ementa  do 

precedente ora invocado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  ATO  DE 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ART.  11  DA  LEI  Nº  8.429/92.  
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PRELIMINAR  DE  PRESCRIÇÃO  AFASTADA.  PUBLICIDADE.  
PROMOÇÃO  PESSOAL.  OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  
CONSTITUCIONAIS, MORMENTE O DA MORALIDADE.
I-  O  prazo  prescricional  da  ação  contra  atos  de  improbidade  
administrativa, previsto no inciso I do art. 23 da Lei nº 8.429/1992, tem  
como marco inicial  o rompimento do vínculo do agente  público com a 
Administração,  aqui  entendido,  por  se  tratar  de  reeleição,  do  último 
mandato  do  alcaide  de  Joviânia,  vez  que  este  é  o  momento  em que  o  
agente  não  mais  poderá  influir  na  investigação  dos  atos  de  gestão.  
Aplicação do princípio da continuidade da gestão administrativa, derivado 
da conjuminância do dispositivo legal supra citado com o da EC nº 16/97,  
que instituiu a figura da reeleição no cenário político-jurídico;
II- omissis
III- omissis
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (AC 128280-0/180, Rel. Des.  
LEOBINO VALENTE CHAVES, 1ª Câmara Cível, julgado em 19/05/2009,  
DJe 354 de 15/06/2009)

Recentemente, precisamente em 08/09/2009, o Superior Tribunal de Justiça, a 

quem cabe a última palavra em interpretação de lei federal, ao julgar o  leading case  REsp 

1.107.833/SP, conforme noticiado no  Informativo STJ n.º 406, de 7 a 11 de setembro de 

2009, também decidiu que a prescrição dos atos de improbidade conta-se a partir do término 

do segundo mandato do agente político reeleito. Confira-se a ementa do aresto:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  ART.  142  DA  LEI  N.  8.112/91.  
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 23 DA LEI N. 8.429/92 (LEI  
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  –  LIA).  PRAZO 
PRESCRICIONAL.  EX-PREFEITO.  REELEIÇÃO.  TERMO  A  QUO. 
TÉRMINO  DO  SEGUNDO  MANDATO. MORALIDADE 
ADMINISTRATIVA: PARÂMETRO DE CONDUTA DO ADMINISTRADOR  
E  REQUISITO  DE  VALIDADE  DO  ATO  ADMINISTRATIVO.  
HERMENÊUTICA.  MÉTODO  TELEOLÓGICO.  PROTEÇÃO  DESSA 
MORALIDADE  ADMINISTRATIVA.  MÉTODO  HISTÓRICO.  
APROVAÇÃO DA LIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 16/97,  
QUE  POSSIBILITOU  O SEGUNDO  MANDATO.  ART.  23,  I,  DA LIA.  
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL ASSOCIADO 
AO  TÉRMINO  DE  VÍNCULO  TEMPORÁRIO.  A  REELEIÇÃO,  
EMBORA  NÃO  PRORROGUE  SIMPLESMENTE  O  MANDATO,  
IMPORTA  EM  FATOR  DE  CONTINUIDADE  DA  GESTÃO 
ADMINISTRATIVA, ESTABILIZAÇÃO DA ESTRUTURA ESTATAL E 
PREVISÃO  DE  PROGRAMAS  DE  EXECUÇÃO  DURADOURA.  
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RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR PERANTE O TITULAR 
DA RES PUBLICA POR TODOS OS ATOS PRATICADOS DURANTE  
OS OITO ANOS DE ADMINISTRAÇÃO, INDEPENDENTE DA DATA 
DE  SUA  REALIZAÇÃO. RESSARCIMENTO  AO  ERÁRIO.  
IMPRESCRITIBILIDADE.  RECURSO  ESPECIAL  PARCIALMENTE 
CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO (ART. 557, § 1º-A, CPC).
1. omissis
2. omissis
3.  Interpretação  da  Lei  n.  8.429/92.  Método  teleológico.  Verifica-se  
claramente que a mens legis é proteger a moralidade administrativa e todos  
seus  consectários  por  meio  de  ações  contra  o  enriquecimento  ilícito  de  
agentes públicos em detrimento do erário e em atentado aos princípios da  
administração pública. Nesse sentido deve ser lido o art. 23, que trata dos  
prazos prescricionais.
4. Método histórico de interpretação. A LIA, promulgada antes da Emenda  
Constitucional n. 16, de 4 de junho de 1997, que deu nova redação ao § 5º  
do  art.  14,  da  Constituição  Federal,  considerou  como  termo  inicial  da  
prescrição  exatamente  o  final  de  mandato.  No  entanto,  a  EC  n.  16/97  
possibilitou a reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todas as esferas  
administrativas,  com  o  expresso  objetivo  de  constituir  corpos  
administrativos estáveis e cumprir metas governamentais de médio prazo,  
para o amadurecimento do processo democrático.
5. A Lei de Improbidade associa, no art. 23, I, o início da contagem do  
prazo prescricional ao término de vínculo temporário, entre os quais, o  
exercício de mandato eletivo. De acordo com a justificativa da PEC de  
que  resultou  a  Emenda  n.  16/97,  a  reeleição,  embora  não  prorrogue  
simplesmente  o  mandato,  importa  em  fator  de  continuidade  da  gestão  
administrativa.  Portanto,  o vínculo com a Administração,  sob ponto de  
vista material, em caso de reeleição, não se desfaz no dia 31 de dezembro  
do último ano do primeiro mandato para se refazer no dia 1º de janeiro do  
ano inicial do segundo mandato. Em razão disso, o prazo prescricional  
deve ser contado a partir do fim do segundo mandato.
6. O administrador, além de detentor do dever de consecução do interesse  
público, guiado pela moralidade – e por ela limitado –, é o responsável,  
perante o povo, pelos atos que, em sua gestão, em um ou dois mandatos,  
extrapolem tais parâmetros.
7. A estabilidade da estrutura administrativa e a previsão de programas de  
execução duradoura possibilitam, com a reeleição, a satisfação, de forma  
mais concisa e eficiente, do interesse público. No entanto, o bem público é  
de titularidade do povo, a quem o administrador deve prestar contas. E se,  
por  dois  mandatos  seguidos,  pôde  usufruir  de  uma  estrutura  mais  bem 
planejada e de programas de governo mais consistentes, colhendo frutos ao 
longo dos dois mandatos – principalmente, no decorrer do segundo, quando  
os  resultados  concretos  realmente  aparecem  –  deve  responder  
inexoravelmente  perante  o  titular  da  res  publica por  todos  os  atos 
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praticados durante os oito anos de administração, independente da data  
de sua realização.
8.  No que concerne à ação civil pública em que se busca a condenação  
por dano ao erário e o respectivo ressarcimento, esta Corte considera que  
tal pretensão é imprescritível, com base no que dispõe o artigo 37, § 5º, da  
Constituição da República. Precedentes de ambas as Turmas da Primeira  
Seção.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp  1107833/SP,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 18/09/2009)

Com efeito,  a mesma argumentação articulada para se afastar  a prescrição em 

relação ao réu ex-governador deve ser aplicada aos demais agentes públicos, vez que vários 

deles ainda possuem vínculo com o Estado de Goiás, a exemplo de FERNANDO CUNHA 

JÚNIOR  (Secretário  de  Articulação  Institucional  e  Política),  BRÁULIO  AFONSO 

MORAIS  (presidente  do  DETRAN-GO) e  NELSON  DE SALLES  GUERRA GUZZO 

(diretor de desenvolvimento e projetos da Agência de Fomento de Goiás S/A).

Ante o exposto, com apoio na melhor doutrina e no entendimento jurisprudencial 

do TJGO e do STJ, não há se falar em prescrição no caso em tela, devendo a presente ação ser 

recebida e regularmente processada.

3. DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA:

Ao dar uma ordem direta para se fosse celebrado “convênio” com a PRO UNI-

RIO, o réu MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR agiu em total descompasso com o 

art. 1º da Lei 8.958/942 e com o art. 24, XIII, da Lei 8.666/933.

2 “Art. 1º As instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica poderão contratar, nos 
termos do inciso XIII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e por prazo determinado, instituições 
criadas  com  a  finalidade  de  dar  apoio  a  projetos  de  pesquisa,  ensino  e  extensão  e  de  desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições federais contratantes.”
3 “Art. 24. É dispensável a licitação: [...]
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou 
do  desenvolvimento  institucional,  ou  de  instituição  dedicada  à  recuperação  social  do  preso,  desde  que  a 
contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;”
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 Primeiro,  somente  instituições  federais  de  ensino  superior  podem  contratar 

fundações com objetivos estatutários como os da PRO UNI-RIO, razão por que é vedado a 

entidades  da Administração Indireta (CELG,  v.g.) entabular contratos  com fundações cuja 

finalidade seja  “dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento  

institucional, científico e tecnológico”.

Em  segundo,  a  “prestação  de  serviços  de  consultoria  fiscal,  tributária  e/ou 

previdenciária”  não pode ser realizada por fundações por força de vedação legal expressa, 

contida  no art. 62, parágrafo único, do Código Civil4. Além do mais, o objeto contratado 

não  encontra  correlação  com  as  atividades  de  ensino,  pesquisa  ou  desenvolvimento 

institucional, o que desvirtua o ajuste celebrado com uma fundação.

Por último, a PRO UNI-RIO não detinha à época da autorização dada pelo réu 

MARCONI  PERILLO (16/03/2000)  inqüestionável reputação ético-profissional, 

conforme exigido pelo  art.  24,  XIII,  da Lei  8.666/93,  eis  que fora descredenciada pelos 

Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia em 30/07/1999 (fls. 908/912).

Considerando, pois,  que a contratação da  PRO UNI-RIO resultou em vultoso 

prejuízo  ao  patrimônio  público  e  conseqüente  enriquecimento  ilícito  da  fundação  e  da 

empresa NOVA FASE, tendo o réu MARCONI PERILLO concorrido diretamente para esse 

desfecho, ao passo que autorizou a contratação absolutamente ilegal da PRO UNI-RIO, tem-

se que o mesmo praticou ato de improbidade administrativa, capitulado no art. 10,   caput  ,   

I, da Lei 8.429/92, verbis:

Art. 10.  Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário qualquer ação ou omissão,  dolosa ou culposa,  que enseje  perda  

4 Art. 62, parágrafo único, do CC/2002:“A fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, morais,  
culturais ou de assistência.”
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patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens  
ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

I  -  facilitar  ou  concorrer  por  qualquer  forma para  a  incorporação  ao  
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas  
ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas  
no art. 1º desta lei;

O réu  FERNANDO CUNHA JÚNIOR, de seu turno, ao  firmar um contrato 

verbal com a  PRO UNI-RIO,  permitindo que técnicos da  NOVA FASE tivessem amplo 

acesso aos dados fiscais e contábeis da CELG para estudarem a viabilidade da assinatura de 

um contrato amplamente desfavorável ao Poder Público, praticou ato vedado por lei, violando 

especificamente o art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/93, o que o torna incurso no ato de 

improbidade tipificado art. 11, I, da Lei 8.429/92.

Ademais, ao  dispensarem indevidamente procedimento licitatório e contratarem 

diretamente a PRO UNI-RIO, sem mesmo justificar a escolha da mesma e sabendo que seria 

a  NOVA  FASE a  prestadora  dos  “serviços”  a  serem contratados,  os  réus  FERNANDO 

CUNHA JÚNIOR,  JAVAHÉ DE LIMA,  NELSON DE SALLES GUERRA GUZZO, 

BRÁULIO AFONSO MORAIS,  JÚLIO CÉSAR COSTA  e  WALTER LOPES, agiram 

em desacordo com o art. 1º da Lei 8.958/94, art. 62, parágrafo único, do Código Civil  e 

arts. 13, § 3º, 24, XIII, 26, parágrafo único, II, da Lei 8.666/93, vulnerando, por fim, o art. 

37,  caput,  e  inciso  XXI,  da  Constituição  Federal.  Bem por  isso,  com essas  condutas, 

tranqüilo afirmar que os requeridos praticaram o ato de improbidade administrativa previsto 

no art. 10, VIII, da Lei 8.429/92, litteris:

Art. 10.  Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão 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. 1º desta lei, e notadamente:
[...]
VIII -  frustrar  a  licitude  de  processo  licitatório  ou  dispensá-lo 
indevidamente; 
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Em reforço às argumentações já desenvolvidas em linhas pretéritas, frisando que 

no  caso  vertente  os  requisitos  impostos  pelo  art.  24,  XIII,  da  Lei  8.666/93  restaram 

desatendidos, bem como o art. 1º da Lei 8.958/94, art. 62, parágrafo único, do Código Civil e 

arts. 13, § 3º, 26, parágrafo único, II, da Lei 8.666/93, ressalte-se que a contratação da PRO 

UNI-RIO foi  absolutamente  írrita,  vez  que  a  dispensa  de  licitação  com apoio  no  citado 

dispositivo legal somente pode ocorrer se o objeto do contrato estiver em consonância total 

com o estatuto da fundação, o que de fato não ocorreu. Sobre o tema já se pronunciou o 

Tribunal de Contas da União: 

Auditoria.  Agência  Espacial  Brasileira.  Área  de  licitações,  contratos  e  
convênios. Contratação da FUNCATE, com dispensa indevida de licitação  
e sem a devida existência de nexo entre a natureza da entidade e o objeto  
contratado. Pagamento antecipado. Não comprovação da compatibilidade  
de preços com os de mercado. Contratação sem a realização de orçamento  
prévio detalhado.  Proposta  vencedora  não condizente  com o orçamento.  
Determinação.  (Acórdão  1616/2003,  Processo  015.511/2002-4,  Rel.  Min. 
AUGUSTO  SHERMAN  CAVALCANTI,  PLENÁRIO,  sessão  de 
29/10/2003, DOU 07/11/2003)

Do  voto  do  eminente  Ministro  Relator  é  possível  extrair  o  seguinte  trecho, 

bastante elucidativo sobre a questão em tela:

“(...)  a jurisprudência  desta  Corte  já  afirmou que,  para  a  contratação  
direta com base na norma supra [art. 24, XIII, da Lei 8.666/93], não basta  
que  a  entidade  contratada  preencha  os  requisitos  estatutários  exigidos 
pelo dispositivo legal, é necessário, também, que o objeto a ser contratado 
guarde  estreita  correlação  com  as  atividades  de  ensino,  pesquisa  ou 
desenvolvimento  institucional.  Exemplos  das  deliberações  desse  
entendimento são as Decisões nºs 657/1997, 612/1998, 830/1998, 252/1999,  
361/1999, 908/1999, todas plenárias.”.

Além do mais, a doutrina repudia a terceirização de serviços como a realizada pela 

PRO  UNI-RIO em  favor  da  NOVA  FASE,  eis  que  as  fundações  estão  impedidas  de 

subcontratar, eis que o ajuste fora entabulado sob o regime de dispensa de licitação. Confira-

se o entendimento da melhor doutrina sobre o art. 24, XIII, da Lei 8.666/93:
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Por certo, não se admite que o inciso XIII seja utilizado para contratações  
meramente instrumentais, nas quais a instituição empresta seu nome para  
a Administração obter certas utilidades, sem necessidade de licitação. A 
constatação de que a estrutura própria da instituição é insuficiente para  
gerar prestação adequada a satisfazer a necessidade estatal inviabiliza a  
aplicação do dispositivo.  (JUSTEN FILHO, Marçal.  Comentários à Lei de  
Licitações e Contratos Administrativos. 10ª ed., São Paulo: Dialética, 2004, 
p. 255)

Importa  salientar  que  tais  requisitos  são  verdadeiramente  “intuitu  
personae”,  obrigando o contratado à execução direta dos serviços, visto  
que está subjacente um objetivo maior, que é o de prestigiar a finalidade da  
instituição por meio do trabalho desta.  Se a subcontratação total é uma 
regra  vedada,  nesse  caso  com  muito  maior  razão  há  de  sê-lo. 
(FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação Direta sem Licitação. 5ª 
ed., Brasília: Brasília Jurídica, 2004, p. 423)

Com mais  esses fundamentos,  não resta dúvida de que a contratação direta da 

PRO UNI-RIO configurou a prática do ato de improbidade administrativa previsto no  art. 

10, VIII, da Lei 8.429/92.

De outra banda, considerando que o réu  CLÓVIS DE OLIVEIRA  determinou 

diretamente o pagamento de  R$ 4.524.933,45 em favor da  PRO UNI-RIO, contrariando o 

expediente normal da CELG e sabendo que se tratava de um contrato ilícito, vez que firmado 

para  regularizar  um  pacto verbal,  vedado  pelo  ordenamento  jurídico,  tem-se  que  esse 

requerido  contribuiu  para  a  dilapidação  do  patrimônio  da  CELG  e  concorreu  para  o 

enriquecimento ilícito da PRO UNI-RIO e da NOVA FASE, praticando, bem por isso, ato de 

improbidade administrativa capitulado no art. 10, XI e XII, da Lei 8.429/92:

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes  
ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII  -  permitir,  facilitar  ou  concorrer  para  que  terceiro  se  enriqueça  
ilicitamente;
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Além do mais, o pagamento de R$ 4.524.933,45 à  PRO UNI-RIO determinado 

por CLÓVIS DE OLIVEIRA está em total descompasso com o valor de mercado à época e 

até mesmo com o que foi previsto no ilegal contrato SPJU 0652/2000, que em conformidade 

com a cláusula sexta, item 5, a fundação deveria ter recebido no máximo R$ 1.070.000,00. 

Além  do  mais,  CLÓVIS  DE  OLIVEIRA  permitiu  o  pagamento  indevido  de  R$ 

1.174.290,73 em honorários  sobre suposta  recuperação de imposto  de renda provisionado 

sobre lucros inflacionários acumulados, fatos que reforçam a prática do ato de improbidade 

previsto no art. 10, XII, da LIA por parte de CLÓVIS DE OLIVEIRA.

Nesse passo, diante de todas as ilegalidades configuradas, impõe-se a declaração 

judicial de nulidade do contrato SPJU 0652/2000, com os efeitos previstos no art. 59, 

caput, da Lei 8.666/935.

Com efeito, vale registrar que, por expressa previsão legal, essa modalidade de ato 

de ímprobo (lesão ao erário – in casu o art. 10, caput, incisos I, VIII, XI e XII) pode ocorrer a 

título de dolo ou culpa, nos termos dos arts. 5º e 10,  caput, da Lei 8.429/92, e sobre esse 

aspecto a doutrina e a jurisprudência pátrias simplesmente não discrepam.

Entrementes, não há dúvida que os atos de improbidade foram praticados a título 

de dolo, ao passo que todos os requeridos agentes públicos assinaram dolosamente o contrato 

com o intuito de beneficiar as pessoas jurídicas rés. Bem por isso, tem-se que os requeridos 

nitidamente  agiram  com  vontade  livre  e  consciente  de  lesar  o  patrimônio  da  CELG  e 

enriquecer  ilicitamente  as  rés PRO  UNI-RIO  e  NOVA  FASE,  bem  como  seus 

representantes e sócios proprietários.

Como  dito  em  linhas  volvidas,  um  governador  de  Estado  não  pode  alegar 

desconhecimento acerca de tantos entraves legais, tanto pelo princípio da legalidade a que 

5 “Art.  59.  A declaração  de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos 
jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.”
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estão  sujeitos  os  agentes  públicos  (CF, art.  37,  caput),  que só podem praticar  atos  com 

autorização em lei, quanto pelo comando inserto no art. 3º da Lei de Introdução ao Código 

Civil6,  e,  ainda,  por  força  da  magnitude  do  cargo  ocupado,  qual  seja,  Chefe  do  Poder 

Executivo de uma unidade da federação. Bem por isso, não há dúvidas de que a autorização 

para celebração de convênios e contratos com a PRO UNI-RIO foi praticada com dolo, má-

fé, bem como a ratificação da dispensa de licitação, a contratação direta da PRO UNI-RIO e 

a liberação do pagamento à fundação requerida, todos atos subscritos pelos agentes públicos 

réus.

In  casu,  o  nexo  de  causalidade  está  claro,  eis  que  a  assinatura  dolosa  da 

autorização  governamental,  do  despacho  de  diretoria  n.º  178/00  e  do  contrato  SPJU 

0652/2000, bem como a liberação do pagamento, todos os atos ilegais e lesivos aos cofres da 

CELG, foram capazes de lesar a estatal e enriquecer ilicitamente a  PRO UNI-RIO e seus 

representantes  e  a  NOVA  FASE e  seus  sócios,  configurando  os  atos  de  improbidade 

administrativa tipificados no art. 10 da Lei 8.429/92.

Ademais,  ao  levar  a  efeito  os  mencionados  atos  administrativos,  MARCONI 

PERILLO,  FERNANDO  CUNHA  JÚNIOR,  JAVAHÉ  DE  LIMA,  NELSON  DE 

SALLES GUERRA GUZZO, BRÁULIO AFONSO MORAIS, JÚLIO CÉSAR COSTA, 

WALTER LOPES e  CLÓVIS DE OLIVEIRA  violaram os princípios  da administração 

pública encartados no art. 37,  caput, da Constituição Federal, especialmente os princípios 

da  legalidade, da  impessoalidade (os réus agentes públicos beneficiaram indevidamente a 

PRO UNI-RIO e a NOVA FASE) e da moralidade (vilipendiaram o patrimônio público para 

satisfazer interesses privados), vulnerando, ademais, os deveres inerentes a todos os agentes 

públicos previstos no art. 4º da Lei 8.429/927.

6 “Art. 3º Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”
7 “Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.”
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Bem por isso,  verificada a má-fé,  de forma clarividente,  tem-se configurado o 

dolo dos  réus  MARCONI PERILLO, FERNANDO CUNHA JÚNIOR,  JAVAHÉ DE 

LIMA,  NELSON  DE  SALLES  GUERRA  GUZZO,  BRÁULIO  AFONSO  MORAIS, 

JÚLIO  CÉSAR  COSTA, WALTER  LOPES  e  CLÓVIS  DE  OLIVEIRA,  incorrendo 

todos esses, sem dúvida, na prática do ato de improbidade administrativa tipificado no art. 

11, caput, e inciso I, da Lei 8.429/92, que prevê:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os  
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole  
os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e  lealdade  às  
instituições, e notadamente:

I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso  
daquele previsto na regra de competência;

No pertinente às rés PRO UNI-RIO e NOVA FASE, em tendo concorrido para 

os atos de improbidade e sendo beneficiárias diretas desses atos ilícitos, não há hesitação de 

que também agiram de má-fé na assinatura do contrato SPJU 0652/2000 e em sua execução, o 

que as  torna incursas  nos  mesmos atos  de  improbidade  praticados  pelos  requeridos 

agentes públicos.

Frise-se que a PRO UNI-RIO e a NOVA FASE auferiram enriquecimento ilícito 

às custas da  CELG, eis que a primeira ficou com  R$ 1.260.193,99 provenientes da estatal 

sem ter executado nenhuma tarefa prevista no contrato SPJU 0652/000, apenas a título de 

“comissão” para intermediar o contrato entre CELG e NOVA FASE, e a segunda ficou com 

R$  3.196.865.46,  dos  quais  R$  1.800.000,00 sacados  na  boca  do  caixa  para  fins 

inconfessáveis,  além  de  ter  repassado  R$  561.180,00 para  o  requerido  JANIDES 

FERNANDES em pagamento pelo lobby praticado junto à diretoria da CELG.

Anote-se que a participação da  PRO UNI-RIO para a configuração dos atos de 

improbidade fez-se possível por meio dos réus BRUNO LÚCIO SCALA MANZOLILLO, 
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superintendente-geral da fundação, e EDUARDO PROENÇA HINGST, diretor de projetos 

da PRO UNI-RIO, os quais expressavam a vontade da pessoa jurídica ao tempo dos fatos. 

Ademais, registre-se que o último assinou o contrato questionado, participou de reuniões com 

representantes da CELG e, ainda, acompanhou o réu LUIZ CARLOS CORRÊA no momento 

do vultoso saque de R$ 1,8 milhão realizado em 08/09/2000 na tesouraria do Banco do Brasil.

Aliás,  o  mesmo  se  diga  em  relação  à  NOVA  FASE  CONSULTORES 

ASSOCIADOS LTDA., vez que foi por meio de todos os seus sócios que logrou êxito em 

vilipendiar  os  cofres  da  CELG, valendo registrar  que  o  réu  SÉRGIO ELOI DRUSZCZ 

participou ativamente das fraudes narradas, vez que utilizou-se de sua amizade com JANIDES 

FERNANDES para poder ultimar a contratação ora combatida. 

LUIZ  CARLOS  CORRÊA,  de  seu  turno,  executou  diretamente  alguns 

“serviços”  contratados  pela  CELG  e  foi  o  responsável  pelo  saque  em  espécie  de  R$ 

1.800.000,00.  ARI  MARTIN  e EDMILSON  FARIA  SILVA  também  deram  causa  ao 

prejuízo  provocado  à  CELG,  ao  passo  que  executaram  “trabalhos”  dentro  da  CELG  e 

participaram de reuniões com a diretoria da sociedade de economia mista como “técnicos” da 

PRO UNI-RIO.

Por  fim,  tem-se  que  a  participação  dos  sócios  da  NOVA  FASE nos  atos  de 

improbidade administrativa é inconteste, eis que todos transferiram quantias em dinheiro para 

pegar pelo  lobby feito por  JANIDES FERNANDES, bem como  todos são participantes da 

“parceria agropecuária” firmada com JANIDES ao preço de R$ 2.935.000,00.

Além  do  mais,  BRUNO  LÚCIO  SCALA  MANZOLILLO,  EDUARDO 

PROENÇA  HINGST,  SÉRGIO  ELOI  DRUSZCZ,  LUIZ  CARLOS  CORRÊA,  ARI 

MARTIN,  GABRIEL DAMATO NETO  e EDMILSON FARIA SILVA figuram como 
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beneficiários indiretos dos atos ilícitos, ao passo que acabaram por agraciar-se com os lucros 

indevidos recebidos pela PRO UNI-RIO e NOVA FASE. 

De sua parte,  JANIDES DE SOUZA FERNANDES também colaborou com a 

prática de atos de improbidade administrativa,  uma vez que intermediou a contratação da 

PRO  UNI-RIO/NOVA  FASE junto  à  CELG,  bem  como  recebeu  parte  do  pagamento 

realizado pela estatal, cabendo-lhe a quantia de R$ 561.180,00 pelo eficaz lobby.

Bem  por  isso,  a  atuação  da  Fundação PRO  UNI-RIO,  da  NOVA  FASE 

CONSULTORES  ASSOCIADOS  LTDA. e  dos  requeridos BRUNO  LÚCIO  SCALA 

MANZOLILLO,  EDUARDO PROENÇA HINGST, SÉRGIO ELOI DRUSZCZ, LUIZ 

CARLOS  CORRÊA,  ARI  MARTIN,  GABRIEL  DAMATO  NETO, EDMILSON 

FARIA SILVA e JANIDES DE SOUZA FERNANDES, desta feita, resta abrangida pelo 

art. 3º da Lei 8.429/92, verbis:

Art. 3º As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que,  
mesmo não sendo agente público  , induza ou   concorra para a prática do   
ato  de  improbidade  ou dele  se  beneficie  sob  qualquer  forma direta  ou  
indireta.

Com  efeito,  pelos  atos  que  importaram  lesão  ao  patrimônio  público  e  que 

atentaram  contra  os  princípios  da  administração  pública,  estão  todos  os  réus  sujeitos  às 

penalidades do art. 12, II e III, da Lei 8.429/92.

Considerando a ocorrência de lesão ao patrimônio público, todos sujeitar-se-ão 

ainda ao mandamento contido no art. 5º da LIA, ou seja, à obrigação de ressarcimento integral 

do dano8,  de forma solidária (STJ,  REsp 678.599/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 15/05/2007 p. 260).

8 “Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de 
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.”
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III – DA MEDIDA CAUTELAR:

Para concretização de parte da providência jurisdicional pedida –  ressarcimento  

integral  do dano causado ao patrimônio da CELG  – afigura-se imperiosa a concessão de 

liminar/cautelar nos autos principais desta ação, medida consistente no bloqueio de bens dos 

requeridos, forte no que dispõem os arts. 12 e 19 da Lei 7.347/85, 7º e 16 da Lei 8.429/92 

c/c art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil.

De início, ressalte-se a plena possibilidade de adoção de medidas cautelares nos 

próprios autos da ação principal, eis que “uma vez definida a incidência da técnica de tutela  

prevista na Lei da Ação Civil Pública também ao campo da improbidade, tem-se como certa 

a possibilidade de deferimento de todas as medidas cautelares previstas na Lei nº 8.429/92  

nos autos do processo dito principal, prescindindo-se de pedido e decisão apartados.”9 

 Por se tratar de medida de natureza cautelar, afigura-se imprescindível a presença 

dos requisitos autorizadores, quais sejam, periculum in mora e  fumus boni juris. In casu, 

estão presentes os pressupostos autorizadores. Senão veja-se.

O fumus boni juris está contido em toda a fundamentação jurídica desenvolvida 

nesta  petição inicial,  demonstrando a  flagrante  ilegalidade  do contrato SPJU 0652/2000 

firmado entre CELG e  PRO UNI-RIO, mas executado pela  NOVA FASE - em afronta ao 

art. 1º da Lei 8.958/94 e arts. 13, § 3º, 24, XIII, 26, parágrafo único, II, 60, parágrafo único, e 

78, VI, da Lei 8.666/93 -, o qual gerou um prejuízo ao erário de  R$ 4.457.059,00 (quatro 

milhões,  quatrocentos e cinqüenta e sete mil  e cinqüenta e nove reais),  o que configura a 

prática de atos de improbidade administrativa capitulados no art. 10, caput, e incisos I, VIII 

e XII, e 11, caput, e inciso I, da Lei 8.429/92.

9 GARCIA, Emerson e ALVES, Rogério Pacheco.  Improbidade administrativa. 3ª ed., Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 742.
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Ademais, em razão do periculum in mora, a constrição de bens dos réus é medida 

que se impõe inaudita altera pars, sob pena de se mostrar ineficaz e frustrar o futuro sucesso 

da presente demanda, proposta em favor de toda a sociedade goiana, que é quem arca com 

todos os gastos da CELG. Caso não seja deferida, os réus podem dilapidar seus patrimônios 

com o propósito de impedir ou pelo menos dificultar sobremaneira o integral ressarcimento.

Neste  quadro,  note-se  o  disposto  nos  arts.  7º  e  16  da  Lei  8.429/92,  que 

autorizam o bloqueio de bens para garantir o integral ressarcimento do dano ao erário:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar  lesão ao patrimônio público  
ou  ensejar  enriquecimento  ilícito,  caberá  a  autoridade  administrativa  
responsável  pelo  inquérito  representar  ao  Ministério  Público,  para  a  
indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.  A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo  
recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou  
sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Art.  16. Havendo  fundados  indícios  de  responsabilidade,  a  comissão  
representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que  
requeira  ao  juízo  competente  a  decretação  do  seqüestro  dos  bens  do  
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao 
patrimônio público.

§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos  
arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.

§ 2° Quando for o caso,  o  pedido incluirá a investigação,  o exame e o  
bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo 
indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

Neste  ponto,  para  reforçar  a  possibilidade  do deferimento  da medida  cautelar, 

torna-se interessante reproduzir, com o intuito único de possibilitar um melhor convencimento 

de  Vossa  Excelência,  as  lições  do  emérito  Professor  FÁBIO  MEDINA  OSÓRIO 
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(Improbidade administrativa, 2a. ed., Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 239 e ss.), tendo em vista 

a lucidez dos comentários sobre os artigos 7°, e 16, § 1º, da Lei 8.429/92: 

É  certo  que  se  deverá  buscar  a  individualização  do  patrimônio  em  quantidade 
suficiente,  apenas,  ao  ressarcimento  ao  erário,  mas  isto  necessita  da  prévia 
indisponibilidade  patrimonial,  preservando-se,  desta  forma,  a  essência do próprio 
processo.

Cabe salientar, ainda, que mesmo os bens adquiridos antes da prática dos atos de 
improbidade  administrativa  são  alcançados  pela  Lei  número  8.429/92,  pois,  ‘na 
hipótese, cuida-se de promover o ressarcimento do patrimônio público’, não sendo 
violada  qualquer  situação  subjetiva  garantida  pelo  art.  5º, inciso  XXXVI,  da 
Constituição  Federal,  sublinhando-se,  ademais,  que 'contra  a  Constituição  não  se 
pode alegar direito adquirido, nem os atos ilegais geram a aquisição de direitos'.

Não  se  desconhece,  por  derradeiro,  posicionamento  jurisprudencial  restritivo  em 
matéria de indisponibilidade patrimonial dirigida a agentes políticos chefes de Poder 
Executivo.  Argumenta-se que seria  necessário  demonstrar  o  periculum in mora, 
vale dizer, demonstração objetiva de atos que revelem o desiderato do réu no sentido 
de desviar, dissipar,  dilapidar ou desfazer-se dos bens que possui. De outro lado, 
pondera-se que os bens cujo seqüestro se ambiciona deveriam ter 'relacionamento 
com o pedido ou a causa de pedir'. Finalmente, sustenta-se que haveria outros meios 
de abortamento da fraude, consoante estabelece o art. 593, II, do Código Processual 
Civil';

Data  maxima  venia,  os  argumentos  expostos  em  favor  da  tese  restritiva  não 
prosperam.

Primeiro,  não  se  mostra  crível  aguardar  que  o  agente  público  comece  a 
dilapidar seu patrimônio para, só então, promover o ajuizamento de medida 
cautelar  autônoma  de  seqüestro  dos  bens.  Tal  exigência  traduziria  concreta 
perspectiva de impunidade e de esvaziamento do sentido rigoroso da legislação.  O 
periculum in mora emerge,  via de regra,  dos próprios termos da inicial,  da 
gravidade dos fatos, do montante, em tese, dos prejuízos causados ao erário.

A  indisponibilidade  patrimonial  é  medida  obrigatória,  pois  traduz  conseqüência 
jurídica do processamento da ação, forte no art. 37, parágrafo 4º, da Constituição 
Federal.

Esperar  a  dilapidação  patrimonial,  quando  se  trata  de  improbidade 
administrativa,  com  todo  respeito  às  posições  contrárias,  é  equivalente  a 
autorizar  tal  ato,  na  medida  em que  o  ajuizamento  de  ação  de  seqüestro 
assumiria dimensão de 'justiça tardia', o que poderia se equiparar a denegação 
de justiça.
(...)
De outra banda, tampouco prospera o argumento de que os bens cujo seqüestro se 
pretende deveriam possuir origem ilícita, ou relação com os atos de improbidade.

Com efeito, o que se deve garantir é o integral ressarcimento ao erário.  Assim, o 
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patrimônio do réu da ação de improbidade fica, desde logo, sujeito às restrições do 
art.  37,  parágrafo 4º,  da Magna Carta,  pouco importando, nesse campo a origem 
lícita dos bens. Trata-se de execução patrimonial decorrente de dívida por ato ilícito.

Prepondera, aqui, a análise do requisito da fumaça do bom direito. Se a pretensão do 
autor da actio se mostra plausível, calcada em elementos sólidos, com perspectiva 
concreta de procedência e imposição das sanções do art. 37, parágrafo 4º, da Carta 
Constitucional, a conseqüência jurídica adequada, desde logo, é a indisponibilidade 
patrimonial e posterior seqüestro dos bens.

Por oportuno,  vale registrar  que a jurisprudência do E.  Tribunal  de Justiça  do 

Estado de Goiás sufraga a tese defendida pelo autor, senão veja-se:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  DECISÃO.  FALTA  DE 
FUNDAMENTAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  INDISPONIBILIDADE  DE 
BENS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE.  I – A decisão  
devidamente fundamentada, mesmo que de forma sucinta,com a exposição  
das razões do convencimento do julgador, não pode ser inquinada de nula.  
II  -  Diante  das  provas  e  da  fundamentação  da  inicial,  bem  como  dos  
pressupostos legais necessários, deve ser confirmada a medida liminar de 
indisponibilidade  de  bens  do  réu.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJGO, 2ª Câm. Cív., AI 48649-7/180, Rel.  
Des. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, j. 18/4/2006, DJ 14760 
de 18/5/2006)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR 
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PREFEITO  MUNICIPAL.  
DEFERIMENTO INITIO LITIS  DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.  A 
ação civil  pública é adequada para defesa do patrimônio público,  sendo  
competente  o  juízo  de  primeiro  grau  para  deferimento  liminar  de 
indisponibilidade  de  bens  de  Prefeito  Municipal.  Face  aos  elementos  
indiciários coligidos nos autos a medida objetiva assegurar, na hipótese de  
procedência da ação, a execução do julgado com a devida reparação ao 
erário.  Agravo conhecido  e  improvido.  (TJGO,  4ª Câm.  Cív.,  AI  46089-
0/180,  Rel.  Des.  STENKA  ISAAC  NETO,  j. 27/10/2005,  DJ  14657  de 
16/12/2005)

Bem por isso, afigura-se imprescindível a concessão de medida liminar inaudita  

altera  pars  decretando-se  o  bloqueio  de  bens dos  requeridos  visando  ao  integral 

ressarcimento ao patrimônio da CELG. Os bens a serem indisponibilizados são: 
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 R$ 4.457.059,00   (quatro milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mil e cinqüenta e 

nove  reais) em  contas  bancárias  e/ou  aplicações  financeiras  de MARCONI 

FERREIRA  PERILLO  JÚNIOR,  CPF/MF  n.º  035.538.218-09,  FERNANDO 

CUNHA JÚNIOR, CPF/MF n.º 003.977.501-10, JAVAHÉ DE LIMA, CPF/MF n.º 

038.946.221-72,  BRÁULIO  AFONSO  MORAIS,  CPF/MF  n.º  118.971.206-72, 

JULIO  CÉSAR  COSTA,  CPF/MF  n.º  031.417.131-20,  WÁLTER  LOPES, 

CPF/MF n.º 029.044.381-49, CLÓVIS DE OLIVEIRA, CPF/MF n.º  167.364.431-

72, Fundação  para  o  Desenvolvimento  Social  e  Institucional  –  FUNDESI, 

anteriormente  denominada  FUNDAÇÃO  PRO  UNI-RIO,  CNPJ/MF  n.º 

00.878.857/0001-09,  BRUNO  LÚCIO  SCALA  MANZOLILLO,  CPF/MF  n.º 

000.347.971-49,  EDUARDO PROENÇA HINGST,  CPF/MF n.º  389.996.688-00, 

NOVA  FASE  CONSULTORES  ASSOCIADOS  LTDA.,  CNPJ/MF  n.º 

02.609.247/0001-35, LUIZ CARLOS CORRÊA, CPF/MF n.º 089.711.118-44, ARI 

MARTIN,  CPF/MF n.º  036.699.888-90,  GABRIEL DAMATO NETO,  CPF/MF 

n.º  088.534.788-96,  SÉRGIO  ELOI  DRUSZCZ,  CPF/MF  n.º  034.974.539-00, 

EDMILSON FARIA SILVA, CPF/MF n.º 038.335.678-48, JANIDES DE SOUZA 

FERNANDES, CPF/MF n.º 004.876.781-68, constrição a ser realizada por meio do 

sistema BacenJud 2.0, eis que possível o uso da penhora on line de forma cautelar e 

não  somente  na  fase  de  execução,  o  que  inegavelmente  geraria  efetividade  ao 

processo,  evitando-se  a  dilapidação  do  patrimônio  dos  réus  e  garantindo-se  o 

ressarcimento ao erário;

 se o bloqueio de valores acima referido não alcançar  a cifra de  R$ 4.457.059,00 

(quatro  milhões,  quatrocentos  e  cinqüenta  e  sete  mil  e  cinqüenta  e  nove  reais), 

requer seja decretada a indisponibilidade de bens imóveis e veículos dos réus, 

com expedição de ofícios aos quatro cartórios de registro de imóveis de Goiânia/GO, 

aos cartórios de registros de imóveis do Rio de Janeiro/RJ, aos cartórios de registros 

de imóveis de Curitiba/PR, aos cartórios de registro de imóveis de São Paulo/SP e 

para o cartório de registro de imóveis de São José do Xingu/MT para averbação na 

matrícula  dos  imóveis  cuja  propriedade seja  dos réus,  bem como a expedição de 
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ofícios  ao  DETRAN/GO,  ao  DETRAN/RJ  e  DETRAN/SP  para  registrar  a 

indisponibilidade nos cadastros dos veículos de propriedade dos requeridos.

Observe-se o quanto é salutar o uso da penhora on line de forma cautelar e não 

somente na fase de execução, sendo que se essa medida fosse concedida in limine geraria uma 

efetividade  excepcional  ao  processo,  evitando-se  a  dilapidação  do  patrimônio  dos  réus  e 

garantindo-se o ressarcimento à CELG. Ademais, nos termos do artigo 655, I, do Código de 

Processo Civil, o dinheiro prefere a qualquer outro bem para fins de constrição.

Esse o quadro,  satisfeitos  os  requisitos  autorizadores,  requer  o  MINISTÉRIO 

PÚBLICO a  concessão de medida liminar/cautelar    inaudita altera    pars  , decretando-se o 

bloqueio de bens dos réus visando ao integral ressarcimento ao patrimônio da CELG. 

Estes argumentos importam, ainda, se rejeitada a liminar prevista na Lei da Ação 

Civil Pública, na aceitação dos requisitos descritos no art. 273, do Código de Processo Civil, 

relacionados com a antecipação de tutela, igualmente possível neste caso.

IV – DOS PEDIDOS:

Em face de todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer:

1. A concessão de medida liminar/cautelar   inaudita altera   pars   decretando-se o bloqueio 

de bens dos réus visando ao integral ressarcimento ao patrimônio da CELG, com apoio nos 

arts. 12 e 19 da Lei 7.347/85, arts. 7º, caput e parágrafo único, 16, § 1º, da Lei 8.429/92 e 

art. 273, § 7º, do CPC;

2.  A  notificação  dos  réus,  pelos  correios e  com  aviso  de  recebimento,  para  oferecer 

manifestação por escrito, a qual poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro 
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do prazo de quinze dias, nos termos do § 7º, do art. 17, da Lei 8.429/92, combinado com o art. 

221, I, do CPC;

3. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação dos réus, se digne Vossa 

Excelência RECEBER A INICIAL e determinar a citação dos demandados, pelos correios e 

com aviso de recebimento, com base no artigo 17, § 9º, da Lei 8.429/92 c/c art. 221, I, do 

CPC;

4.  A  comunicação  processual  da  CELG  Distribuição  S/A,  na  pessoa  de  seu  presidente, 

domiciliado na Rua 2 esq. c/ 6ª Avenida, n.º 400, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP 74805-180, 

para, querendo, integrar a presente lide, nos termos do art. 17, § 3º, da Lei 8.429/92;

5. A comunicação pessoal dos atos processuais a este representante do Ministério Público, nos 

termos do art. 236, § 2º, do Código de Processo Civil, e do art. 41, IV, da Lei 8.625/93;

6. A procedência do pedido para:

a) com apoio no art. 59, caput, da Lei 8.666/93, declarar a nulidade do contrato SPJU 

– 0652/2000 em razão de violação ao art. 1º da Lei 8.958/94, art. 62, parágrafo único, do 

CC/2002 e arts. 13, § 3º, 24, XIII, 26, parágrafo único, II, 60, parágrafo único, e 78, VI, 

da Lei 8.666/93;

b) condenar os requeridos no ressarcimento integral do dano provocado ao patrimônio 

da CELG -  R$ 4.457.059,00 (quatro milhões,  quatrocentos  e cinqüenta e sete mil  e 

cinqüenta  e  nove  reais) -,  devidamente  corrigidos,  com apoio  no  art.  37,  §  5º,  da 

Constituição Federal e no art. 5º da Lei 8.429/92; e 
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c) em razão da prática dos atos de improbidade administrativa capitulados no art. 10, 

caput,  e  incisos  I,  VIII, XI e  XII, e  no  art.  11,  caput,  e  inciso  I,  da Lei  8.429/92, 

condenar os réus nas sanções do art. 12, II e III, da Lei 8.429/92.

7.  A condenação dos  réus  ao  pagamento  das  custas,  emolumentos  processuais  e  ônus  de 

sucumbência;

8. A juntada do procedimento administrativo n.º 2008000100033369, bem como a produção 

de todas as provas admitidas em direito.

Valor da causa: R$ 4.457.059,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete 

mil e cinqüenta e nove reais).

Pede DEFERIMENTO.

Goiânia/GO, 19 de novembro de 2009.

FERNANDO AURVALLE KREBS ABRÃO AMISY NETO
Promotor de Justiça Promotor de Justiça
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