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- Em relação ao encontro fortuito de provas, nos termos em que os tribunais superiores já se manifestaram, não há se
falar em decretação de nulidade na colheita de elementos de convicção autorizada por magistrado até então
competente para supervisionar a investigação criminal já que aplicada a teoria do juízo aparente.
- Impõe-se o recebimento da denúncia se nela contêm a descrição dos fatos criminosos em todas suas
circunstâncias, a qualificação da acusada e a exposição da conduta por ela supostamente praticada.
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A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em RECEBER A DENÚNCIA.

DES. ADILSON LAMOUNIER
RELATOR.

DES. ADILSON LAMOUNIER (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual contra Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima
- Prefeita Municipal de São Lourenço, em que lhe é imputada a prática do crime tipificado no art. 328, parágrafo único,
por nove vezes, na forma do art. 29 e do art. 69, todos do Código Penal.
      Narra a denuncia que, durante o ano de 2017, a denunciada, no exercício do cargo de Prefeita de São Lourenço,
com vontade livre e consciente, concorreu diretamente para que seu marido, Natalício Tenório Cavalcanti de Freitas
Lima, usurpasse o exercício de função pública, na qual não estava legalmente investido, auferindo vantagens
pessoais.
      Segundo apurado, Natalício, aproveitando-se do fato de já ter sido prefeito da Municipalidade e ainda de ser
marido da denunciada, possuindo, em razão disso, livre trânsito no âmbito do Poder Executivo, passou a se
posicionar e a ser tratado como se fosse o chefe do Poder Executivo Municipal, tomando importantes decisões
administrativas, inclusive, emanando ordens aos servidores públicos, em que pese não estar no exercício de qualquer
cargo ou função pública.
      Consta da peça acusatória que, as análises dos áudios do terminal telefônico de Natalício, realizadas em razão de
interceptação telefônica autorizada judicialmente, evidenciam ingerência administrativa dele, que vem se utilizando de
sua influência sobre os funcionários da administração municipal para resolver problemas de amigos e conhecidos,
aproveitando-se da máquina pública e do fato de ser esposo da atual prefeita, demonstrando a extensão de seu poder
exercido em relação à equipe administrativa do Município de São Lourenço, sendo que secretários e servidores
públicos da Municipalidade dele recebem ordens acerca de questões administrativas.
      Ocorre que, por força de sentença condenatória transitada em julgado, Natalício Tenório, dentre outras sanções
que lhe foram cominadas, encontra-se impedido de exercer função pública.
      Extrai-se que no transcorrer das investigações ministeriais, apurou-se que em 01/08/2017, Natalício telefonou
para José Ramos Duarte, diretor de transportes e obras públicas da prefeitura de São Lourenço, e,
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após questionar-lhe acerca de pedido realizado pelo vereador Rodrigo Martins de Carvalho em relação ao campo
municipal de futebol do "Verdão", ordenou-lhe, expressamente, que resolvesse o que o edil havia solicitado, sendo
certo que o servidor público consentiu com a ordem.
      Ato contínuo, Natalício determinou que José Ramos fizesse o serviço rapidamente, a fim de atender Rodrigo,
momento no qual o servidor público prontamente afirmou "pode deixar, pode deixar. Eu vou tornar providência disso,
tá bom?".
      Alguns dias após, mais precisamente em 14/08/2017, Natalício Tenório, novamente, telefonou para José Ramos e
passou a lhe explicar o modo pelo qual os trabalhos deveriam ser realizados.
      Não satisfeito, em 18/08/2017, Natalício, após novamente telefonar para José Ramos, determinou que o mesmo
se encontrasse com Marcelo da Silva Flori, Secretário de Infraestrutura Urbana do Município de São Lourenço, para
discutirem acerca do projeto de asfaltamento, uma vez que o ente municipal estava pleiteando junto ao Estado de
Minas Gerais verba para asfaltar seis quilômetros de vias públicas.
      Tais fatos encontram-se evidenciados, segundo a denúncia, nos itens 15.17, 15.20 e 15.23 do Auto
Circunstanciado de Interceptação Telefônica - ACIT em anexo.
      Segue relatando a inicial que, ao prestar declarações ao Ministério Público, José Ramos Duarte confirmou haver
cumprido as ordens emanadas de Natalício.
      Consta que a usurpação de função pública levada a efeito por Natalício não se restringiu apenas à Secretaria de
Infraestrutura Urbana, vez que também emanou ordens a Josélia de Lorenzo, secretária de governo da atual
administração.
      Nesse contexto, verifica-se que em 31/07/2017, Natalício telefonou para a secretária de governo e exigiu
explicações acerca de determinado procedimento licitatório para a contratação de empresa incumbida de aumentar a
arrecadação de tributos do ente municipal.
      Confirma-se, ainda, o poder decisório de Natalício no âmbito do Poder Executivo Municipal quando se observa
que vereadores de São Lourenço agendam reuniões com ele, sempre com o fito de resolver problemas dos
munícipes, como se ele próprio fosse o prefeito municipal
      Consta que a situação, contudo, se torna ainda mais alarmante ao se constatar que a própria denunciada, eleita
democraticamente através do voto popular e representante do ente municipal, se vê proibida de participar destes
encontros.
      Para ilustrar esta situação, os itens 15.6, 15.7, 15.8, 15.9 e 15.10 do ACIT em anexo demonstram uma sequência
de diálogos entabulados entre Natalício e Rodrigo Martins de Carvalho, vereador do município, em que este solicita
àquele um encontro, no qual alguns munícipes apresentariam a ele, Natalício, suas demandas.
      Nesse particular, vislumbra-se que Rodrigo Martins sugere que a denunciada Célia Cavalcanti deva estar presente
na reunião, para que, junto a Natalício, decidam sobre o que fazer.
      Expõe a denúncia que em diversos diálogos entabulados entre Natalício e Rodrigo, este o cumprimenta
chamando-o de "prefeitão" ou prefeito, demonstrando, sem grandes dificuldades, que o Natalício se comporta e é
tratado como o próprio Chefe do Poder Executivo do ente municipal.
      Como se não fosse o suficiente, apurou-se que no primeiro trimestre do ano de 2017, Erich Mathias Oliveira, até
então ocupante do cargo público de diretor da cultura, recebeu o aval de Célia Cavalcanti para a procura e posterior
locação de imóvel na área central de São Lourenço, a fim de que os trabalhos da Diretoria de Cultura fossem
realizados em local mais acessível ao público.
      Contudo, localizado o imóvel e providenciada toda a documentação pertinente, a Chefe do Poder Executivo, ao
verificar que o espaço era de propriedade de um rival de Natalício, não autorizou a conclusão do negócio jurídico, sob
o argumento de que ele, Natalício, não desejava que a transação fosse efetivada, o que demonstra, novamente, que
as decisões da Administração Pública Municipal são pautadas pela vontade de Natalício.
      E mais, constatou-se que em virtude da proximidade das festividades natalinas, iniciou-se procedimento licitatório
destinado a contratação de serviços de decoração do município, sendo que, à época, Erich Mathias ainda ocupava o
secretariado.
      Fato é que em reunião realizada para a tomada de decisões referentes ao evento em tela, e após a escolha do
decorador responsável pela ornamentação da cidade, Tenório sugeriu que os recursos financeiros necessários ao
pagamento do serviço fossem buscados junto a empresários locais, o que foi de pronto acatado.
      Nesse sentido, ao prestar suas declarações na 4a Promotoria de Justiça de São Lourenço, Erich Mathias afirmou
que a participação de Natalício na reunião em comento resumiu-se à tomada de decisões, sendo certo que o início do
encontro, realizado no Paço Municipal, foi presidido por Natalício, sem a presença da denunciada, que chegou
posteriormente.
      Não é demasiado repetir que Natalício não ocupa nenhum cargo público na administração direta ou indireta do
município, não havendo sequer uma justificativa plausível para que o mesmo presida reuniões da municipalidade,
quanto mais dê ordens a servidores e tome decisões da competência do Chefe do Poder Executivo.
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      E nem se diga que Natalício, ao agir deste modo, está exercendo a sua "liberdade de opinião", uma vez que,
muito além de opinar acerca de assuntos administrativos, dá ordens aos servidores públicos municipais e decide em
nome da Administração Pública, sempre demonstrando impaciência quando seus comandos não são obedecidos.
      Como se já não fosse o suficiente, constatou-se que, visando a resolução de dificuldades enfrentadas pelo
Consórcio Intermunicipal de Saúde - C1S-, foi criada uma Organização de Saúde, após a devida aprovação pela
Câmara Municipal de Vereadores e, de modo não espantoso, Natalício passou a emanar ordens a Allan Fabrício em
relação ao gerenciamento da referida organização, conforme categoricamente afirmado por este.
      Digno de nota, aliás, que o secretário de saúde aduziu que os mesmos pedidos feitos por Tenório também eram
realizados pela denunciada, o que afasta quaisquer incertezas sobre a usurpação de sua função pública.
      Em arremate, a ingerência administrativa e consequente usurpação de função pública praticada por Natalício não
se restringe apenas à administração pública direta de São Lourenço, mas também ao Serviço Autônomo de Água e
Esgoto - SAAE, o que resta demonstrado em conversa deste com Henrique Ramon Poli de Almeida, à época detentor
do cargo de Diretor Presidente da autarquia municipal, com quem Tenório marca uma reunião para resolver
problemas particulares de terceiros, em que se pode notar a agilidade com que consegue agendá-la (itens 15.18 e
15.19 do ACIT).
      Essa mesma influência é confirmada sobre André Ricardo Barroso, à época Diretor Institucional do SAAE de São
Lourenço, o qual fora nomeado para este cargo justamente para colaborar com os desmandos de Tenório.
      E para rebater qualquer incerteza acerca da influência de Natalício em relação aos servidores públicos de São
Lourenço, cabe registrar, a título de ilustração, a sua revolta ao descobrir que um projeto de lei sobre anistia de
impostos havia sido concluído e encaminhado à Câmara Municipal para aprovação com base em limites de descontos
diversos daqueles determinados por ele.
      A insatisfação de Natalício é tão grande que ele chega ao ponto de discutir com a prefeita municipal e afirmar-lhe
que "não pode se afastar, que fazem cagada".
      Diante deste fato, Natalício decide telefonar para diversos servidores públicos municipais, que trabalham
diretamente com a denunciada, exigindo de cada um deles uma justificativa pela qual o projeto de lei não fora redigido
nos termos que ele havia ordenado.
      Não satisfeito, Natalício exige que a prefeita municipal retifique os valores, enviando, para tanto, um projeto de lei
para a Câmara dos Vereadores, solicitando a correção dos índices de desconto, sob alegação de erro de digitação
(itens 15.1, 15.2c 15.3doACIT).
      Portanto, diante de todos os fatos narrados na presente peça acusatória, é forçoso concluir que Natalício, de fato,
usurpou a função pública de Chefe do Poder Executivo Municipal, auferindo vantagem para si, para o que concorreu,
diretamente, a Prefeita Municipal de São Lourenço, ora denunciada.
      Nesse ponto, é oportuno registrar que ao usurpar a função de chefe do Poder Executivo do ente público municipal,
Natalício auferiu, para si, vantagem de cunho moral, visto que se infere facilmente da análise dos áudios de seu
terminal telefônico, interceptados após a competente autorização judicial, sua intenção em candidatar-se a cargo
público eletivo em futuras eleições.
      Com efeito, em 07/08/2017, Tenório telefonou para terceira interlocutora, a fim de tratar de questões políticas, e,
no transcorrer do diálogo, anunciou a sua pretensão em se candidatar ao cargo de deputado federal, nos levando a
crer que tão logo chegue a termo sua inelegibilidade, Natalício retomará publicamente suas atividades políticas,
conforme se infere do item 10 24-36 da mídia eletrônica de interceptação telefônica anexa.
      Para tanto, Natalício utiliza-se ilegalmente da influência política de sua esposa, prefeita do ente municipal, com
aquiescência desta, usurpando sua função pública para alcançar seus anseios.
      Nessa lógica, os itens 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28 c 15.29 do ACIT ilustram a pretensão de Natalício, pois
demonstram, sem deixar resquícios às dúvidas, que ele se utiliza de ingressos da tradicional Festa de Agosto como
moeda de barganha política.
      Ressalte-se que por se tratar de evento realizado no município, o Poder Executivo faz jus ao recebimento de
determinada cota de ingressos que dão acesso aos shows e ao parque de diversões instalado no local em que a
festividade ocorre. Todavia, verificou-se que Natalício, após receber os convites de sua esposa, prefeita municipal,
passou a distribuí-los a quem melhor lhe conviesse, ou seja, a quem é seu eleitor ou tem a possibilidade de vir a ser.
      Esta situação pode ser claramente verificada nos itens 15.24 e 15.25, nos quais Natalício, ao tomar conhecimento
de que alguns ingressos da prefeitura haviam sido entregues ao presidente da APAE de São Lourenço e também a
um vereador da municipalidade, demonstrou excessiva irritação, pois, segundo ele, os convites seriam usados por
sua oposição política.
      Consta da denúncia, por fim, que para a prática do delito de usurpação de função pública por parte de Natalício
Tenório, concorreu diretamente a ora denunciada, seja por ação seja por omissão, permitindo que
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seu marido e ex-prefeito de São Lourenço praticamente tomasse as rédeas da administração publica municipal.
      À f. 257/257v foi determinada a notificação da denunciada para apresentação da reposta preliminar, conforme art.
4º, da Lei 8.038/90, com especificação das provas pretendidas e apresentação do rol de testemunhas. Na
oportunidade, foi também determinada a juntada da certidão e folha de antecedentes criminais da acusada.
	Em sua resposta às f. 278/294, a defesa técnica alega, preliminarmente, a nulidade absoluta do feito, em razão de a
denúncia ter se baseado em provas obtidas por meio de interceptação telefônica e por violação ao princípio do juiz
natural. No mérito, sustenta a ausência de justa causa para recebimento da denúncia, sustentando que o fato narrado
não constitui crime.
	Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo recebimento da denúncia nos moldes em que
ofertada (f. 338/342).
	Em suma, é o relatório.
      Decido.
      Passo a analisar as teses preliminares suscitadas pela defesa.
      Sustenta a denunciada, primeiramente, a incompetência do juízo que determinou a quebra do sigilo telefônico, o
que não merece acolhimento.
      É cediço que o art. 1º da Lei 9.296/96 dispõe que a interceptação de comunicações para a prova em investigação
criminal dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça, o que, a priori, poderia
ensejar a incompetência do juízo da Comarca de São Lourenço, já que o feito aponta o envolvimento de ré com
prerrogativa de foro.
      Todavia, a pessoa na qual recaia a investigação era Natalício Tenório Cavalcanti de Freitas Lima, pelo
envolvimento em fraudes em processos licitatórios, sendo constatada, de forma fortuita, a eventual prática de crime
por Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima, ora denunciada.
      Assim, verificou-se apenas posteriormente, no curso das interceptações telefônicas, a ocorrência da regra de
competência originária, de modo a incidir a competência para julgamento deste Tribunal de Justiça, razão pela qual
não há se falar em nulidade da prova obtida por meio da diligência em questão.
      Importante destacar que os tribunais superiores já se manifestaram no sentido de que, em consequência da
serendipidade, é aplicada a teoria do juízo aparente, segundo a qual não há se falar em decretação de nulidade na
colheita de elementos de convicção autorizada por juiz até então competente para supervisionar a investigação
criminal.
      E, assim, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90 DA LEI N. 8.666/93,
CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACUSADO COM
PRERROGATIVA DE FORO. INTERCEPTAÇÕES DETERMINADAS POR JUÍZO INCOMPETENTE.
INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE NÃO ERA ALVO DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA NO
MOMENTO QUE SURGIRAM INDÍCIOS CONCRETOS DO ENVOLVIMENTO DE ACUSADOS COM FORO
PRIVILEGIADO. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIA IMPRÓPRIA.
NECESSIDADE REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. WRIT DENEGADO.
1. O habeas corpus não é a sede adequada para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre em que
momento passaram a existir elementos concretos da participação do paciente na prática dos ilícitos investigados,
tendo em vista que a referida análise implica no reexame aprofundado do conjunto fático-probatório colhido ao longo
das investigações, providência incompatível com os estreitos limites da via eleita, que é caracteriza pelo seu rito
célere e cognição sumária.
2. Inobstante a existência de menções esporádicas ao nome do paciente nos relatórios parciais juntados aos autos,
tratava-se de transcrições relativas aos agentes investigados pela autoridade policial e que eventualmente mantinham
contato com o paciente. Constata-se que a autoridade policial buscava com os relatórios parciais a renovação das
escutas telefônicas dos acusados que não possuíam prerrogativa de foro. O paciente, que não era alvo das
investigações ao tempo dos pedidos de quebra do sigilo das comunicações, sendo que somente após o
aprofundamento das investigações é que vieram a surgir indícios da participação de acusados com foro privilegiado
no esquema criminoso, ocasião em que houve o declínio da competência pelo Juízo de primeiro grau.
3. A existência de "meros rumores, boatos, da participação de parlamentar em fatos investigados no primeiro grau de
jurisdição não constituiria fundamento suficiente para deslocar o processo para o Supremo Tribunal Federal. Noutras
palavras: enquanto não existam indícios concretos que confirmem os "rumores" de suposta participação de detentor
de prerrogativa de foro nos delitos investigados, e autorizem a instauração de Inquérito contra ele, não há motivo
idôneo para a declinação da competência" (Min. Luiz Fux, voto no Inq. 3305/STF, DJe 01-10-2014).
Habeas Corpus denegado.
(HC 315.670/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe
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15/10/2018).

      Portanto, não são passíveis de acolhimentos as teses defensivas de nulidade das provas obtidas ou de violação
ao princípio do juiz natural.
      Passo, assim, a analisar a justa causa para o exercício da ação penal.
      A justa causa, nos dizeres do autor Norberto Avena, "respeita, em linhas gerais, à existência de um lastro
probatório mínimo que torne idônea a imputação realizada na denúncia ou na queixa." (Processo Penal
Esquematizado. São Paulo: Método, 2009. p. 642).
	É sabido que o recebimento da denúncia se traduz em mera admissibilidade da acusação diante da existência de
indícios de autoria e materialidade. Assim, uma vez firmada a existência dos fatos aparentemente típicos e indicada a
sua autoria, imperativo o recebimento da peça acusatória, cabendo dirimir eventuais dúvidas ao longo da instrução
probatória.
      Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi oferecida após investigações realizadas, em que foi
apurado que a requerida, Prefeita Municipal de São Lourenço, durante o ano de 2017, com vontade livre e consciente,
concorreu diretamente para que seu marido, Natalício Tenório Cavalcanti de Freitas Lima, usurpasse o exercício de
função pública, na qual não estava legalmente investido, auferindo vantagens pessoais.
      Pela análise perfunctória cabível nesta fase processual é possível concluir que os fragmentos de prova até então
existentes nos autos indicam, de forma suficiente, que Natalício, usufruindo-se do fato de já ter sido prefeito de São
Lourenço, bem como marido da denunciada, contando com circulação independente no domínio do Poder Executivo,
passou a agir como se fosse o chefe do Poder Executivo Municipal, decidindo relevantes questões administrativas,
inclusive, aplicando ordens aos servidores públicos, embora não esteja no exercício de qualquer cargo ou função
pública.
      Assim, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria, bem como a prova da materialidade delitiva,
elementos estes que integram o conceito da justa causa.
      Destarte, cumpre ressaltar que a aprofundada discussão acerca da matéria fática ou jurídica deverá ocorrer sob
durante a instrução do processo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, impondo-se o recebimento da
denúncia.
      Neste sentido:

Ementa Oficial: PROCESSO - CRIME DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - PREFEITO MUNICIPAL - ARTIGO 1º
INCISO XIV DECRETO LEI 201/67 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP - PRESENÇA
DE JUSTA CAUSA - FASE INICIAL DO PROCEDIMENTO -- DENÚNCIA RECEBIDA. 1. Necessário é o recebimento
da denúncia se esta satisfaz os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, inexistindo ainda quaisquer das
hipóteses do artigo 395 do referido Codex Processual. 2. Havendo prova em tese da existência de crime e autoria, o
recebimento da denúncia constitui juízo quanto à procedibilidade da ação, não significando juízo de valor quanto à
culpabilidade. 3. Nessa fase processual não se exige comprovação plena dos fatos imputados. 4. Denúncia recebida.
(TJMG - Notícia de Crime 1.0000.18.001720-4/000, Relator: Des. Pedro Vergara, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento
em 01/10/2019, publicação da súmula em 07/10/2019).

EMENTA: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - PECULATO DE USO - CRIME PRATICADO POR
PREFEITO - JUSTA CAUSA - EXISTÊNCIA - DENÚNCIA FORMALMENTE PERFEITA - RECEBIMENTO -
NECESSIDADE. 01. Atendidos os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, além de presentes
as condições da ação e os pressupostos processuais, é de se receber a denúncia regularmente oferecida em
desfavor do Prefeito Municipal.  (TJMG - Inquérito Policial 1.0000.18.067544-9/000, Relato: Des. Fortuna Grion, 3ª
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/03/2019, publicação da súmula em 22/03/2019)

 	Portanto, por não vislumbrar, a princípio, quaisquer elementos aptos a rechaçar de plano a denúncia, pois, conforme
já dito, há indícios suficientes da prática do crime previsto no art. 328, parágrafo único, por nove vezes, na forma do
art. 29 e do art. 69, todos do Código Penal pela requerida, julgo que, neste momento processual, deve vigorar o
princípio in dubio pro societate.
	Pelo exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra Célia
Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima, Prefeita Municipal de São Lourenço.
	Caso seja acompanhado pelos eminentes pares, determino que os autos sejam novamente a mim encaminhados
para providências ulteriores.
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DES. EDUARDO MACHADO - De acordo com o Relator.

DES. JÚLIO CÉSAR LORENS - De acordo com o Relator.

DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO

      Pedi vista na sessão passada para apreciar detidamente as três questões trazidas pelo Douto Defensor.
      É certo que o voto condutor abordou os pontos trazidos pela defesa e apontou os elementos que autorizam o
recebimento da denúncia.
      Reconheço, de igual modo, que há plausibilidade na acusação, não havendo fundamento que sustente a rejeição
da peça.
      Os diálogos e as declarações constantes dos autos demonstram que a singela condição de "palpiteiro" não está
reconstruída. As vantagens pessoais, que teriam sido auferidas, estão devidamente apontadas.
      Coloco-me de acordo com o voto condutor.

DES. PEDRO COELHO VERGARA - De acordo com o Relator.

SÚMULA: "RECEBERAM A DENÚNCIA."
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