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AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. 

ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA DE 
VEREADORES DE FLORIANÓPOLIS PARA O BIÊNIO 
2011-2012.

IMPUTAÇÃO DE QUE O RÉU TERIA CONDICIONADO 
SEU VOTO À CHAPA APOIADA PELO GOVERNO AO 
RECEBIMENTO DE R$ 60.000,00. AUSÊNCIA DE PROVA. 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO 
PROVIDO.

"Não havendo nos autos elementos suficientes para 
caracterizá-lo, sabido que - a ação de improbidade 
administrativa exige prova certa, determinada e concreta dos 
atos ilícitos, para ensejar condenação. Não se contenta com 
simples indícios, nem com a verdade formal - (REsp. n. 
976.555, Min. José Delgado)" (TJSC, Apelação Cível n. 
2011.052887-0, de Rio do Sul, rel. Des. Cesar Abreu, j. 
28-05-2013) (AC n. 2008.032862-7, de Porto União, rel. Des. 
Francisco Oliveira Neto, j. 17/9/2013) [...] (AC n. 
0001760-37.2011.8.24.0007, de Biguaçu, rel. Des. Sérgio 
Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 
8-11-2016)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0042356-15.2011.8.24.0023, da comarca da Capital 1ª Vara da Fazenda Pública 
em que é Apelante Asael Pereira e Apelado Ministério Público do Estado de 
Santa Catarina:
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A Primeira Câmara de Direito Público decidiu, à unanimidade, dar 
provimento ao recurso. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Jorge Luiz de Borba e Luiz 
Fernando Boller.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos 
Adilson Silva.

Florianópolis, 17 de outubro de 2017.

Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva
Relator
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RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina propôs "ação civil 

pública por atos de improbidade administrativa" em face de Asael Pereira, 

Norberto Stroisch Filho e Sílvio Odair de Souza.

Alegou que em 14-12-2010 ocorreu a eleição para a Mesa Diretora 

da Câmara de Vereadores de Florianópolis para o biênio 2011-2012, na qual 

concorreram duas chapas.

Nos dias que antecederam a votação, Asael, na condição de 

parlamentar municipal, procurou o também vereador Norberto a fim de oferecer 

seu voto à chapa apoiada pelo então Prefeito Dário Berger, em troca de R$ 

60.000,00, que seriam utilizados para quitação de dívidas pessoais.

Para Sílvio, assessor de Dário, fez a mesma proposta, com idêntico 

fundamento.

O Chefe do Executivo, entretanto, não levou as investidas a sério.

Ao final do pleito, a oposição foi vencedora por dois votos.

Era pública e notória na Câmara a desordem econômica de Asael, o 

qual pedia dinheiro emprestado com frequência a seus colegas e permanecia 

inadimplente por longo período. No dia da votação, pagou todas as pendências 

em espécie.

Asael cometeu ato de improbidade administrativa ao solicitar 

vantagem pecuniária em troca de apoio político; Noberto e Sílvio, ao repassarem 

tal solicitação ao Prefeito em vez de denunciar a prática.

Apontou violação ao art. 11, caput e I, da LIA.

Notificados os réus para apresentação de manifestação prévia, 

Asael deixou o prazo fluir in albis.

Norberto e Sílvio aduziram que apenas levaram ao conhecimento 

de Dário o assédio sofrido, sem solicitar o aceite "da indecorosa proposta". 

Assim, não houve conduta ímproba (f. 77/81).

 A inicial foi recebida (f. 88/90).
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Sobrevieram as contestações:

Norberto e Sílvio reiteraram as alegações da defesa preliminar (f. 

104/113).

Asael sustentou que: 1) não solicitou ou recebeu qualquer tipo de 

vantagem em troca de seu voto; 2) o processo administrativo disciplinar 

instaurado na Câmara dos Vereadores foi arquivado por inexistir quebra de 

decoro parlamentar; 3) era candidato a Segundo Vice-Presidente da chapa 

vencedora, razão pela qual seria ilógico votar em outra coalizão, mormente 

porque o escrutínio era aberto; 4) no dia da eleição, pagou dívida de R$ 1.700,00 

que tinha com o Vereador João da Bega, mediante empréstimo de seu assessor, 

pois estava sendo ameaçado – "pagar dívidas não é crime" (f. 131); 5) era amigo 

íntimo de Dário Berger e, por isso, se quisesse pedir propina o faria 

pessoalmente e não por intermédio de terceiros; 6) aliou-se à oposição porque 

"não aguentava mais não ter voz" (f. 132) e porque não concorda "com a política 

que vem sendo feita" (f. 132); 7) os depoimentos do inquérito policial não trazem 

qualquer evidência do ato ímprobo e foram prestados por quem tinha interesse 

direto em seu enfraquecimento político; 8) toda a história foi inventada por Dário 

para justificar a seus aliados a derrota na Câmara, o que é confirmado pelo fato 

de só ter vindo à tona após a votação e 9) se houve proposta de venda de voto, 

foi realizada à sua revelia por Norberto e Sílvio, a fim de obterem vantagem 

própria (f. 126/139).

Colhida prova oral (f. 205/211 e 224/226), sobreveio petição 

informando o falecimento de Noberto Stroisch Filho (f. 241), sendo o feito extinto 

em relação a ele (f. 244).

Apresentadas alegações finais (f. 231/237, 238, 245/248 e 

249/255), foi proferida sentença cuja conclusão é a seguinte:

À luz do exposto, ACOLHO em parte o pedido para condenar o réu 
ASAEL PEREIRA à pena de suspensão dos direitos políticos por cinco anos, 
além de multa civil no valor equivalente a cinquenta vezes o valor da 
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remuneração que percebia como vereador na época dos fatos, corrigida na 
forma da fundamentação. Outrossim, REJEITO o pedido formulado em relação 
aos réus NORBERTO STROISCH FILHO e SILVIO ODAIR DE SOUZA. 
Motivado pelo princípio da causalidade, condeno o réu ASAEL PEREIRA nas 
custas processuais equivalentes a 1/3 do valor devido. Deixo de condená-lo, 
contudo, nos honorários advocatícios. (f. 259/263)

Asael, em apelação, sustenta que: 1) o depoimento de Noberto no 

inquérito policial, em virtude de seu falecimento, não pôde ser ratificado em juízo, 

razão pela qual suas falas devem ser desconsideradas; 2) a condenação foi 

baseada em suposições, pois as testemunhas ouvidas não presenciaram os 

pedidos de propina e 3) "o depoimento do então Prefeito Dário Elias Berger deve 

ser visto com reserva, tendo em vista que tem interesse direto, por questões 

públicas e notórias" (f. 276). No mais, reedita os argumentos da contestação. 

Subsidiariamente, postula a readequação da pena, com o afastamento da multa 

civil (f. 269/285).

Com as contrarrazões (f. 293/305), os autos ascenderam, 

pronunciando-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. 

Alexandre Herculano Abreu, pelo desprovimento do recurso (f. 310/315).

O Ministério Público foi intimado para apresentar cópia do CD 

mencionado por Sílvio Odair de Souza no Inquérito Policial (f. 319).

Com a resposta (f. 332/341), Asael se manifestou informando 

ciência (f. 346).
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VOTO

Vejamos a causa de pedir:

No dia 14 de dezembro de 2010, ocorreu a eleição para a Mesa Diretora 
da Câmara dos Vereadores de Florianópolis para o biênio 2011-2012, em que 
concorreram duas chapas (Anexo 1):

Chapa 1: composta pelos vereadores João da Bega Itamar da Silveira 
(Presidente), Márcio José Pereira de Souza (1º Vice-Presidente), Celso 
Francisco Sandrini (2º Vice-Presidente), Edinon Manoel da Rosa (1º Secretário) 
e Renato Geske (2º Secretário).

Chapa 2: composta pelos vereadores Jaime Tonello (Presidente), João 
Aurélio Valente Júnior (1º Vice-Presidente), Asael Pereira (2º Vice-Presidente), 
Marcos Aurélio Espíndola (1º Secretário) e Ricardo Camargo Vieira (2º 
Secretário).

Durante a votação, em que o voto foi aberto e proclamado da Tribuna, o 
vereador Asael Pereira votou na Chapa 2, cujo Presidente era o vereador Jaime 
Tonello (DEM), conforme se extrai da ata anexa (Anexo 1).

Ao final da votação, a chapa 1 do Presidente João da Bega (PMDB) 
perdeu a eleição para a chapa 2 do Presidente Jaime Tonello (DEM), por uma 
diferença de dois votos. 

Alguns fatos relevantes, todavia, ocorreram antes dessa eleição. 
Nos dias que antecederam a votação, o vereador Asael Pereira convidou 

o vereador Norberto Stroisch Filho (PMDB) para uma conversa em seu 
gabinete. Na ocasião, declarou ter dívidas no valor de R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais), condicionando seu voto na chapa do vereador João da Bega, que 
recebia apoio do Prefeito Municipal Dário Berger, ao pagamento desse 
montante. 

Nesse sentido é o depoimento do vereador Norberto Stroisch Filho 
perante à autoridade policial (Anexo 2): 

Que certa ocasião foi convidado a tomar café no gabinete do vereador 
Asael; que na referida ocasião, Asael disse ao declarante ter dívidas no valor de 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); que Asael condicionou o voto ao candidato 
João da Bega mediante pagamento dessa quantia; que o declarante ficou de 
levar tal situação ao conhecimento do Prefeito Dário, sendo que Dário 
desconsiderou a proposta [...]. 

Em outra oportunidade, também nos dias que antecederam a eleição, em 
conversa com o assessor militar do Prefeito Municipal, Sílvio Odair de Souza, o 
requerido Asael, novamente, solicitou a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais) como condição para votar na chapa de João da Bega, apoiada pelo 
Prefeito. 

Extrai-se do depoimento de Silvio Odair de Souza (Anexo 3): 
Que atualmente trabalha na assessoria militar da prefeitura municipal, que 

é assessor pessoal do prefeito Dário; que trabalha com o prefeito Dário há 
aproximadamente 9 anos, desde o período em que Dário era prefeito de São 
José; que desde a época de São José o vereador Asael sempre foi muito ligado 
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a Dário, sempre ocupando cargos comissionados nas gestões do mesmo; que o 
declarante tem conhecimento do hábito que Asael possui de pedir dinheiro 
emprestado e contrair dívidas; que inclusive Asael já pediu dinheiro emprestado 
diversas vezes ao declarante, sendo que atualmente lhe deve R$ 100 reais; que 
é notório na câmara de vereadores a desordem financeira de Asael; que em 
certa oportunidade o vereador Asael chamou o declarante ao seu gabinete, 
ocasião em que Asael afirmou ter recebido uma proposta de R$ 50 mil reais do 
partido DEM, para que votasse em Jaime Tonelo para presidente da Câmara; 
que em seguida Asael afirmou que estava em difícil situação financeira, e que 
inclusive estaria devendo R$ 20 mil reais ao seu pai; que Asael pediu ao 
declarante que levasse ao conhecimento de Dário tal situação e solicitasse a 
Dário que cobrisse a proposta, inclusive estipulando o valor de R$ 60 mil reais 
para que Asael votasse em João da Bega, candidato de Dário para a 
presidência da Câmara; que esse encontro ocorreu inicialmente no 
estacionamento da AFLOV, e posteriormente Asael levou o declarante ao seu 
gabinete; que quando o declarante levou a proposta de Asael ao conhecimento 
de Dário, este não levou a sério, e afirmou que Asael não votaria jamais no 
candidato da oposição, pois já estava com Dário há mais de quinze anos; que 
após esta conversa não teve mais contato com Asael, que após a eleição para 
a presidência da Câmara, Asael procurou o declarante, pois queria conversar 
sobre as declarações do prefeito Dário a imprensa; que ficou marcado um 
encontro para o dia 20 de dezembro, as 23:30 horas na casa do declarante; que 
Asael chegou para conversar com o declarante provavelmente com o objetivo 
de que o declarante intercedesse junto a Dário para que o prefeito desmentisse 
as declarações feitas à imprensa, as quais davam conta de que Asael seria um 
traidor e teria vendido o seu voto; que Asael questionou ao declarante o motivo 
pelo qual Dário teria feito isso com ele; que inclusive o declarante gravou esta 
conversa na casa do declarante, e neste ato entrega 01 CD com o conteúdo da 
mesma; que após esta conversa na casa do declarante não teve mais contato 
com Asael; que com relação ao vereador Ricardo, este nunca teve qualquer 
contato com o declarante; que com relação ao vereador Marco Aurélio 
Espindola "Badeco", o mesmo teve pouquíssimo contato com o declarante [...]

Ouvido, também, o Prefeito Municipal Dário Elias Berger (Anexo 4), o qual 
relatou que: 

lembrou-se de uma conversa em sua casa, anterior aos fatos, com o 
Vereador Asael, na qual este solicitava um "apoio financeiro" para sua efetiva 
votação na chapa da situação; que o declarante informa que não levou a sério a 
conversa do mesmo, levando na brincadeira, desconversando sobre o assunto, 
acrescentando que em nenhum momento entendeu que se tratava de uma 
proposta real de Asael [...] inclusive SILVIO e NORBERTO foram questionados 
por Asael, para intermediarem junto ao declarante o "apoio financeiro" solicitado 
diretamente [...]

Embora o requerido Asael negue os fatos e informe que o voto na 
chapa do Presidente Jaime Tonello, oposta àquela apoiada pelo Prefeito 
Municipal, ocorreu pelo descontentamento de ter sido preterido pelo 
próprio governo para a eleição da Câmara de 2009-2010 (Anexo 5), 
constata-se a prática de ato de improbidade administrativa, pois 
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condicionou seu apoio político à chapa do vereador João da Bega ao 
pagamento do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). (grifou-se) (f. 3/5)

Ainda, colhe-se do tópico "da improbidade administrativa e da 

fundamentação jurídica":

A atitude do vereador Asael Pereira ao solicitar o valor de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais) indevidamente como condição para seu apoio político à 
chapa do vereador João da Bega, apoiada pelo Prefeito Dário Berger, é capaz 
de configurar ato de improbidade administrativa. (f. 7)

Ou seja, a conduta ímproba imputada a Asael Pereira foi solicitar 

vantagem financeira em troca de seu voto na chapa aliada ao governo.

Entretanto, a sentença reconheceu o ato de desonestidade pelos 

seguintes fundamentos, ratificados pelo d. Procurador de Justiça:

O processo é farto em atribuir a ASAEL a condição de contumaz 
solicitador de empréstimo e de mau pagador. A propósito leiam-se os 
depoimentos prestados junto à Polícia Civil, e depois reafirmados, sob o crivo 
do contraditório, neste juízo.

1. A respeito da visitação desse réu ao então vereador Norberto não é 
motivo para dúvidas, uma vez que sequer contraposta foi à alegação. Tocante 
ao pleito em si, subordinando seu voto, na condição de vereador, na chapa 
encabeçada pelo vereador João da Bega e apoiado pelo prefeito Dário Berger, 
também concluo com insuscetível a dúvidas.

O vereador Norberto, em vida não compareceu a este juízo, porém antes 
de sua finitude, prestou depoimento em Inquérito Policial instaurado para apurar 
a prática de provável crime.

Este depoimento é revelador, pois se sintoniza com que referiu o 
prefeito Dário em juízo que, de fato, o vereador Norberto transmitiu-lhe a 
indecorosa proposta no sentindo de trocar seu voto na chapa da situação 
por uma quantia correspondente a sessenta mil reais.

Essa circunstância adereçada pelo depoimento do vereador Norberto 
no IP, permite que este juízo alcance convencimento da responsabilidade 
administrativa do vereador na prática de conduta vedada a agente político.

Mas não é só. Não passa despercebido que réu ASAEL no dia da 
eleição e após seu descortino ter se transformado em pagador de dívidas.

Assim foi em consideração à dívida nutrida com o vereador João da 
Bega e com o vereador Tiago, ambos clamantes pelo pagamento da ordem 
que os devia há tempos.

Não se trata de ilação: não se está supondo que a virtuosa conduta 
de bom pagador decorreu do pagamento de alguma quantia pela chapa 
oponente. Ainda que, entre linhas os depoimentos autorizam esta 
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conclusão.
E a lógica de entendimento é construída exatamente na condição de 

tratante do réu ASAEL, que sob pressão exercida pelos credores, sem 
mais nem menos, no dia votação e após a ela, banhado em aura 
altruística, resolveu quitar algumas de suas dívidas.

Portanto, é possível crer em tal inferência. Entretanto o processo não 
é caudaloso em provas para formar alguma certeza, mas isso não impõe 
que se descarte esse mercadejamento de votos em legislativo em troca de 
favores pessoais e materiais. Aliás, aqui em terras de Floriano seguiu o 
cenário nacional, é que pródigo em notícias de frequentes escambos de 
votos por dinheiro com objetivo de algum fim político.

Logo, não é de se afastar essa suposição. Mas, independente de não 
ter ocorrido à compra pelo bloco oposicionista, é motivo de estupefação a 
circunstância de que, na vizinhança do pleito à mesa, o réu ASAEL ter 
arribado de um bloco político para outro, sendo essa arribação motivo 
suficiente para constituir a maioria e consagrar o bloco migrado como 
vencedor do certame eleitoral interno.

Com essa constatação, mais forte se torna a dedução que teria sido 
ASAEL comprado  pelo bloco contrário a João da Bega.

Mas, independentemente disso, é patente segundo a tessitura trazido 
à baila neste feito, que o réu ASAEL tenha procurado o falecido vereador 
Norberto para o fim vedado em lei ou regulamento venda de apoio 
parlamentar.

2. A segunda inquietação nutrida nos autos é a busca do réu ASAEL ao 
réu SÍLVIO, quer em gabinete ou na residência deste, com o mesmo objetivo 
àquele endereçado a NORBERTO. 

SÍLVIO em seu depoimento na fase apuratória criminal descreve que o 
ASAEL foi ao seu encontro em duas oportunidades e ambas tinha o fito de 
expor, em face de sua necessidade, a possibilidade de emprestar apoio político 
ao bloco situacionista, desde que fosse à custa de certo pagamento.

Interessante e concatenante, é que o valor perseguido era o mesmo 
R$ 60.000,00. E mais, o intento era que Dário Berger cobrisse a proposta 
possivelmente feita pelo bloco oposicionista.

Entrementes, a proposta intermediada pelos réus NORBERTO e SÍLVIO 
não foi levada a sério pelo prefeito Dário. As provas dão conta e o prefeito Dário 
testifica que não acreditou em tal proposta, uma vez que ASAEL era sua cria e 
aliado político há anos (desde os mandatos cumpridos na cidade de São José).

Por tal descortino, há espeque probatório a concluir-se que o réu ASAEL 
condicionou seu voto à mesa diretiva da Câmara de Vereadores em troca de 
favores pecuniários.

Quanto à tese de retaliação política, é difícil de crer, pois sequer qualquer 
prova fora trazida, especificamente, sobre o assunto. O que ganha corpo de 
acordo com a prova, é transmutação do réu ASAEL da situação para oposição 
nas imediações da votação à mesa diretiva da Câmara de Vereadores.

Apenas por argumentar, crer em retaliação, ou seja, que os demais réus 
inventaram essa história para prejudicar ASAEL à conta de seu decisivo voto no 
bloco oposicionista, em nada compromete a conclusão tirada, pois analisando 
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sistematicamente os depoimentos dos réus envolvidos por ASAEL e as 
demais testemunhas ouvidas, autorizam a conclusão que as propostas 
aconteceram.

A questão de o prefeito Dário não ter levado a sério a proposta de 
cobertura do valor pleiteado é de somenos importância. E muito menos 
relevante é, a circunstância da negociação não ter sido ajustada.

3. Nessa senda, é indubitável que o réu ASAEL assacou gravemente 
contra suas atribuições funcionais, uma vez que vender voto com edil à custa 
da recepção de qualquer valor pecuniário ou favor pessoal encerra ato de 
improbidade administrativa.

Observe-se que a Lei Improbidade administrativa no inciso I do artigo 11, 
rege que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração publica qualquer ação ou omissão que viole 
deveres de honestidade, legalidade, e lealdade à instituições praticar ato 
visando fim proibido em lei e regulamento.

A submissão do fato a norma é gritante. ASAEL por ato de vontade, 
repetidas vezes, tencionou a interlocução por interpostas pessoais com o 
prefeito Dário para o fim de que esse cobrisse a proposta do bloco oposicionista 
em troca de voto na condição de agente público (LIA, art. 2º).

A lei em comento contempla em seu artigo 2º que se verifica a condição 
agente público àquele que por eleição desempenha mandato, açambarcando 
assim, a condição do vereador se submeter ao enredo legal de moralidade em 
prol da administração pública. Que por sinal, conforme reiteradas decisões do 
STJ, não possui foro privilegiado para o processamento, eis que não detém foro 
privilegiado por prerrogativa de função para crime de responsabilidade.

A atitude do réu ASAEL assacou contra a honestidade necessária para o 
agente político, que por deferência popular, exerce a azáfama de representação 
da sociedade.

Nessa dimensão, atinge de morte a lealdade do exercício do voto popular, 
pois com certeza seu eleitores não o colocaram na condição de representante 
para mercadejar voto em troca de dinheiro para pagamentos de dívidas 
contumazes.

Incide o ato na lei de improbidade, pois ASAEL condicionou seu voto a 
contrapartidas pecuniárias de quaisquer espécies, concedidas direta ou 
indiretamente por interessados (Código de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara Municipal de Florianópolis, Resolução 1.457/2010), violando dever 
funcional de cumprir e fazer cumprir as leis, a Constituição da República, A 
Constituição do Estado de Santa Catarina e a lei Orgânica do Município de 
Florianópolis (Art. 4º, inc. III).

Indiscutível é o ânimo levado a efeito por ASAEL, eis que praticou ato 
vedado, não condizente, espúrio e totalmente desapegado de sua 
representação popular, por interesse próprio, manifestamente não condizente 
com o exercício de sua função pública de vereador.

Como se sabe, para verificação das condutas descritas no artigo 11 não 
se exige que tenha havida dano ou prejuízo material ao ente público, basta que 
o agente político tenha se pautado com dolo lato sensu ou genérico na prática 
do ato improbidade.
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Neste caso, é patente a conduta insidiosa praticada por ASAEL na medida 
em que, com atos concretos e objetivo definido, perseguiu por duas vezes seu 
intento de agenciar seu voto condicionando a pagamento de certo volume em 
dinheiro. (259/262)

A sentença, data venia, não pode subsistir.

O requerido Asael é acusado de pedir dinheiro para apoiar uma das 

chapas que concorria à Mesa. Todavia, o réu compunha a outra chapa como 

candidato a Segundo Vice-Presidente e a declaração de voto era aberta.

Como poderia Asael apoiar a oposição se concorria no referido 

pleito e todos teriam conhecimento do seu voto?

Essa intrigante situação deixou de ser explorada pelo parquet e não 

foi objeto da sentença.

O togado entendeu que é verdadeiro o depoimento de Norberto 

Stroisch Filho no Inquérito Policial sobre o pedido de Asael, porque:

1) As falas se coadunam com que disse Dário Berger em juízo;

2) Pode-se concluir que o ex-vereador foi "comprado pelo bloco 

contrário a João da Bega", pois era notória sua instabilidade financeira e no dia 

da eleição pagou todas as dívidas que tinha com os colegas.

O depoimento de Dário Berger, assim como os de Norberto e de 

Sílvio, como será melhor explicado adiante, são insuficientes para demonstrar o 

ato ímprobo, já que estes são justamente os acusadores.

Em relação à segunda premissa, repita-se: a conduta atribuída a 

Asael na exordial foi a de condicionar seu voto no PMDB ao recebimento de R$ 

60.000,00. 

Eventual auferição de vantagem para apoiar a chapa da oposição 

não é objeto desta lide e sem substrato concreto não há como interligar o 

pagamento de débitos à tentativa de suborno.

Segundo o juiz de primeiro grau, também é crível o que disse Sílvio 

Odair de Souza na fase policial, porque o valor se "concatena" com aquele 

solicitado a Norberto.



Apelação Cível n. 0042356-15.2011.8.24.0023 12

Gab. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva

Data venia, mas essa coincidência é demasiadamente frágil para 

ser utilizada como prova do ato, principalmente se considerados os outros 

elementos do processo.

Fora as acusações de Dário, Sílvio e Norberto, não há qualquer 

indício do pedido de propina.

À mídia de f. 206 constam os depoimentos de Dário Berger, Tiago 

da Silva, Maurílio Henrique de Oliveira, Everson Mendes e João da Bega.

O depoimento de Dário Berger será analisado ao final.

Tiago da Silva contou que, enquanto ainda era Vereador, 

emprestou R$ 500,00 a Asael, que não lhe pagou. Posteriormente, no dia da 

eleição, quando a testemunha já havia assumido cargo de Diretor do Procon, 

soube que o réu estava quitando algumas dívidas e foi até a Câmara cobrar, 

tendo recebido o dinheiro.

Perguntado sobre o pedido de propina, foi categórico: "Como é que 

eu vou saber? Eu não tava na Câmara de Vereadores, eu era Diretor do Procon".

Maurílio Henrique de Oliveira foi ouvido como informante, pois 

disse ser amigo de Asael (trabalhou no gabinete dele e congregam na mesma 

igreja).

Sobre "a polêmica propriamente dita", ouviu o que foi anunciado na 

mídia, mas não tem como comprovar, já que não presenciou nada. "De forma 

alguma" viu pedido de algum valor para votar na chapa de oposição.

Confirmou que foi ele quem sacou dinheiro no banco e pagou a 

João da Bega o empréstimo contraído por Asael, a seu pedido, pois estava 

sendo ameaçado pelo credor. Não realizou mais nenhum pagamento naquele 

dia.

O magistrado entendeu que "não interessa" e "pode ser resolvido 

em outro processo" o questionamento formulado pelo advogado do réu acerca de 

onde saiu o montante.
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Everson Mendes, também inquirido como informante por trabalhar 

no gabinete de Asael disse que: o que sabe é o que leu na mídia; tinha contato 

estritamente profissional com o réu; não viu nenhuma movimentação de pedido 

indevido de vantagem pecuniária e pelo o que conhece de seu ex-chefe, não 

acredita nessa possibilidade; Norberto ia ao gabinete como representante do 

governo a fim de pedir voto; Asael estava muito frustrado porque sua expectativa 

de espaço não tinha acontecido, como por exemplo, contatos com o Prefeito.

João da Bega também deixou de prestar compromisso como 

testemunha, porque questionado se era inimigo dos réus, afirmou que: "hoje não 

desejo mal pra ele, mas não quero amizade com o Sr. Asael".

Explicou as circunstâncias do pedido de empréstimo e admitiu ter 

ameaçado o requerido, nos seguintes termos:

[...] eu vou ser sincero porque não gosto de mentir, eu prefiro errar, mas 
não mentir, eu disse 'olha, você tá vendo meu filho ali atrás? Procura me pagar 
porque se não eu vou mandar ele te dar umas... não vou dizer mais o que aqui 
no microfone'. [...] Meia hora depois de ter subido o gabinete depois da eleição 
[...] apareceu um secretário dele com 17 notas de 100 reais num envelope pra 
me entregar. (mídia de f. 206)

Eis os pontos mais relevantes do que afirmou sobre os fatos 

narrados na inicial:

- "pra mim realmente ele não pediu, escutei boatos que ele chegou 

a fazer conversa com o Norberto e com o próprio prefeito";

- "não podia dizer que ele me pediu, só que pediu emprestado [R$ 

1.500,00 um ano antes], pagou depois da eleição e mandou R$ 200,00 de juros" 

e

- "eu não posso ser incoerente. Pra mim ele não pediu e não assisti 

ninguém" (mídia de f. 206).

Veja-se que mesmo João sendo o candidato derrotado e tendo 

certo grau de inimizade com o réu, fez questão de frisar que não sabia nada, 

exceto boatos, acerca de eventual solicitação de vantagem por parte de Asael.
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O atual Prefeito de Florianópolis Gean Loureiro, que à época dos 

fatos era Presidente da Câmara de Vereadores e aliado do governo, disse o 

seguinte, à mídia de f. 226:

- não tem conhecimento específico desse caso, recebeu as 

informações posteriormente à eleição;

- os vereadores de situação tinham um candidato a Presidente 

(João da Bega) contra Jaime Tonello da oposição. Eles tinham uma matemática 

de 7 votos praticamente definidos, em função disso começou muito "blá blá blá" 

e quanto ao vereador Asael existia a discussão de que poderia ser um voto, mas 

nunca havia uma certeza absoluta, pois ele sempre alternava de lado;

- quem tinha a missão de conversar com Asael era Norberto, e, por 

questões pessoais, Gean se negava a ter qualquer tipo de tratamento com o réu;

-  "eu sempre achei muito claro que nós não teríamos o voto dele de 

jeito nenhum. Sempre achava que era um jogo de cena e que ele pudesse estar 

fazendo uma composição mais com o outro lado. Se isso envolvia dinheiro ou 

não eu teria que ter provas pra afirmar";

- em vários momentos, Asael insinuou que talvez pudesse ter 

conquistado voto e

- ouviu dizer que "ele [Asael] em vários momentos insinuava, e 

através de um assessor dele, que poderia se talvez tivesse conversação 

conquistar o voto, mas eu não participei e nem tive contato com isso [...]. Tinha 

assim insinuações, mas eu não posso dizer claro porque não fui eu que participei 

direto, entendeu? Eles diziam assim: 'ele tá colocando que se acertar ele pode 

vir'".

Gean, assim como João da Bega, tinha interesse no resultado da 

eleição, já que era da base aliada. Da mesma forma, admitiu ter problemas 

pessoais com o demandado e frisou "que não botaria a mão no fogo por ele".

Mesmo assim, fora os rumores que surgiram após o resultado, 

negou ciência acerca de solicitação/recebimento de quantia em troca do voto. 
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Inclusive, ressaltou que, independentemente de questões financeiras, já 

imaginava que não poderia contar com o apoio do réu, pois nem sempre ele 

estava ao lado do governo.

Dário Berger prestou compromisso como testemunha, dizendo ser 

"amigo, mas não íntimo" das partes.

Disse que estava em Ribeirão Preto/SP tratando de assuntos 

pessoais quando ocorreu a eleição na Câmara de Vereadores. Chegando em 

Florianópolis, informou-se com Norberto e João da Bega sobre o que havia 

levado à derrota da chapa que apoiava. Eles relataram uma série de questões 

relacionadas a oferecimentos de vantagens.

Lembrou-se, então, de uma conversa que teve com Asael em sua 

casa, que lhe contou que havia recebido uma proposta da chapa adversária. 

Dário, então, "deu uma enquadrada nele", "disse que ele só poderia estar 

brincando" e o assunto ficou por aí.

Posteriormente, Sílvio e Norberto o procuraram para relatar que 

Asael lhes solicitara R$ 50.000,00 ou R$ 60.000,00, mas o então Prefeito disse 

não acreditar que o réu votaria contra eles. 

Essa era uma situação muito triste para ele, pois em seus 16 anos 

de administração, Asael sempre esteve ao seu lado.

Soube que no dia da eleição o requerido honrou pendências 

financeiras.

Perguntado pelo magistrado sobre o resultado do pleito, disse, 

rindo: "alguém traiu, fomos traídos, né? E perdemos a eleição por um voto".

Por fim, o juiz rejeitou a pergunta se havia problema pessoal entre 

ambos porque entendeu impertinente.

É público e notório – as reportagens da época não deixam 

esquecer, basta uma pesquisa na internet – que foi Dário quem iniciou as 

acusações contra Asael perante a imprensa, o que torna evidente sua desavença 

política com o réu.
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Portanto, ainda que Dário se diga "amigo não íntimo" das partes, 

este certamente não era o grau de relacionamento que mantinha com o 

demandado. 

Suas falas, então, devem ser analisadas com extrema cautela, e 

somente poderiam servir para formar convicção em desfavor do acusado se não 

fossem colidentes com os outros elementos dos autos, o que, como visto, não é 

a hipótese.

Quanto às acusações de Sílvio e Norberto no Inquérito Policial, 

estas também têm menos valor que os depoimentos colhidos em juízo.

Primeiro porque Sílvio era assessor pessoal de Dário, desafeto 

político de Asael. A suspeição imputada a seu ex-chefe também o alcança e é 

reforçada pela conversa extraída do inquérito policial (acostada pelo Ministério 

Público neste grau de jurisdição), que será abordada ao final, como obter dictum.

Pelos mesmos motivos, tem reduzida credibilidade o que disse 

Norberto, líder do governo da Câmara, durante a fase policial.

Em segundo lugar, como se sabe, as provas colhidas na seara 

administrativa podem ser utilizadas como meio de convencimento desde que 

sopesadas com o que foi produzido em juízo, observando-se o contraditório e a 

ampla defesa.

Neste sentido, deste Órgão Fracionário:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR 
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N. 8.429/92) [...] 
DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. DEPOIMENTO COLHIDO NA QUALIDADE DE 
INFORMANTE. REQUISITOS DO ART. 405 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA, 
EVIDENCIADOS. CENÁRIO FÁTICO QUE PERMITE CONCLUIR PELA 
EXISTÊNCIA DE INIMIZADE. ADVERSÁRIO POLÍTICO DO ENTÃO ALCAIDE. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.   

MÉRITO. [...]  
"O valor do inquérito civil como prova em juízo decorre de ser uma 

investigação pública e de caráter oficial. Quando regularmente realizado, o que 
nele se apurar tem validade e eficácia em juízo, como as perícias e inquirições. 
Ainda que sirva essencialmente o inquérito civil para preparar a propositura da 
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ação civil pública, as informações nele contidas podem concorrer para formar 
ou reforçar a convicção do juiz, desde que não colidam com provas de maior 
hierarquia, como aquelas colhidas sob as garantias do contraditório." 
(MAZZILLI, Hugo Nigro, O inquérito civil: investigações do Ministério Público, 
compromissos de ajustamento e audiências públicas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2000). (AC n. 0001046-66.2010.8.24.0216, de Campo Belo do Sul, rel. Des. 
Carlos Adilson Silva, j. 13-12-2016)

Por tudo o que foi exposto, não há prova segura de que Asael 

Pereira tenha condicionado seu voto à chapa da situação ao pagamento de 

algum valor.

É curioso que tudo só tenha sido ventilado após a derrota de João 

da Bega na Presidência da Câmara. Antes disso nada havia sido falado, nem 

para a imprensa e aparentemente nem nos corredores da Câmara de 

Vereadores, como se pôde constatar dos depoimentos das pessoas ouvidas em 

juízo.

Até mesmo as testemunhas que tinham ressalvas pessoais quanto 

a Asael e que estavam diretamente envolvidas no processo de escolha do 

Presidente da Câmara dos Vereadores (o líder da Câmara até então e o 

candidato a seu substituto) frisaram que só souberam da história após o 

resultado da eleição e por meio de boatos, de acordo com o que foi veiculado na 

mídia.

O que se percebe é que, à míngua de evidências da solicitação de 

vantagem para votar na chapa do PMBD, tentou-se, durante a instrução, criar um 

link entre tal fato e o recebimento de valores em troca do apoio ao DEM, o que, 

de acordo com a acusação, revela-se pelo pagamento de empréstimos.

Entretanto, assumindo o risco de tornar este acórdão repetitivo, 

destaca-se, mais uma vez: a inicial expressamente atribuiu a Asael a conduta de 

condicionar seu voto no PMDB ao pagamento de R$ 60.000,00. E a única coisa 

que foi comprovada é que Asael pagou algumas dívidas no dia da eleição.

A causa de pedir é referente a pedido de propina. 



Apelação Cível n. 0042356-15.2011.8.24.0023 18

Gab. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva

Entretanto, não há prova segura da solicitação e muito menos de 

que tenha recebido dinheiro tanto de Dário quanto da chapa vencedora. Por 

consequência, não é objeto de análise aqui o fato de ele ter quitado dívidas 

pessoais no dia da eleição.

Penso que seja necessário separar o sentimento de perplexidade 

que toma conta de todos nós no que tange ao esfacelamento ético do cenário 

político, de modo geral, daquilo que efetivamente se prove no âmbito de um 

processo judicial.

Esse burburinho de versões de lá e de cá, esse campo de 

especulação e de boataria pode influenciar a política, mas não a prestação 

jurisdicional. É possível que Asael tenho pedido os R$ 60.000,00? Sim! É 

possível, também, que tenha recebido dos opositores alguma verba para estar 

com eles na votação? Sim!

Mas o que não se prova, adequadamente, é a real concretização da 

proposta, o que levaria ao reconhecimento da improbidade. 

Data venia, mas o órgão julgador não pode se contentar com a 

especulação e fazer digressões decorrentes de versões de pessoas totalmente 

envolvidas no processo político que emoldura o caso.

Sem prova efetiva do ato ímprobo, não há falar em condenação, 

porque o juízo positivo de admissibilidade da grave acusação não parte de 

ilações e deduções.

Neste sentido:

"Não havendo nos autos elementos suficientes para caracterizá-lo, sabido 
que - a ação de improbidade administrativa exige prova certa, determinada e 
concreta dos atos ilícitos, para ensejar condenação. Não se contenta com 
simples indícios, nem com a verdade formal - (REsp. n. 976.555, Min. José 
Delgado)" (TJSC, Apelação Cível n. 2011.052887-0, de Rio do Sul, rel. Des. 
Cesar Abreu, j. 28-05-2013) (AC n. 2008.032862-7, de Porto União, rel. Des. 
Francisco Oliveira Neto, j. 17/9/2013) [...] (AC n. 0001760-37.2011.8.24.0007, 
de Biguaçu, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito 
Público, j. 8-11-2016)
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Toda a fundamentação exposta já seria o suficiente para a reforma 

da sentença.

Mas há outro fato que empresta força às conclusões chegadas até 

agora.

Durante o Inquérito Policial, Sílvio mencionou que: 

[...] ficou marcado um encontro para o dia 20 de dezembro, as 20:30 
horas na casa do declarante; QUE ASAEL chegou para conversar com o 
declarante provavelmente com objetivo de que o declarante intercedesse junto 
a DÁRIO para que o prefeito desmentisse as declarações feitas as declarações 
feitas à imprensa, as quais davam conta de que Asael seria um traidor e teria 
vendido o seu voto; que Asael questionou ao declarante o motivo pelo qual 
Dário teria feito isso com ele; que inclusive o declarante gravou esta 
conversa na casa do declarante, e neste ato entrega 01 CD com o 
conteúdo da mesma (grifou-se) (f. 26)

Esse depoimento foi juntado pelo Ministério Público com a inicial. 

Todavia, o referido CD não veio aos autos. Assim, o órgão ministerial foi intimado 

para apresentar a mídia (f. 319).

Eis o teor da degravação apresentada, ipsis litteris:

Asael: ...... ôh cara, porra que pepino véio .... 
Silvio: visse hoje no jornal da RBS?
Asael: João da Bega ..... esse cara é assim
Silvio: Mas não .. da Bega não falou nome de ninguém né 
Asael: Falou 
Silvio: Hoje ele fudeu foi com o Gean né 
Asael: pois é 
Silvio: o que que ele fez 
Asael: eu não sei por que ele fica falando assim cara, agora o seguinte 

também, o João da Bega ....... porra a intenção dele é ferrar alguém, só pode, 
ah não entendi a do Dário cara, sinceramente o Dário é meu amigo pra cacete, 
......... não to sendo inimigo dele, a votar no Jaime Tonello não quer dizer que a 
Câmara vai virar oposição, é claro que o Jaime Tonello é um pouco mais difícil 
de trabalhar, ele não tem uma ligação direta que nem o Dário tinha com o 
Gean, mas eu não tinha ligação com o Gean também, entendeu? 

Pô, eu falei com o João da Bega sobre ele, ele disse que não tinha mais 
vaga na mesa para mim cara e olha que ele tava me devendo na primeira que 
já era para mim fazer parte na primeira vez, lembra lá na primeira? Que o Gean 
pediu, o Dário pediu, .... até o democrata vir tranquilamente, na segunda agora 
de novo ..... saiu, era pra mim ser, pois fizeram tudo escondido lá, o Dinho de 
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repente já foi eleito, o Badeco foi esperto também, já botou a chapa dele e já 
deu ....... tá tudo errado ... tá errado 

O Dário sabe como é que é cara, o Dário outra vez na vida dele já tomou 
decisões, mas era tudo do PFL e de repente ele saiu para o PSDB, saltou do 
PSDB e foi para o PMDB e a turma toda vai toda junto poxa, ele sabe o que é 
tomar decisões políticas. Eu só não entendi que quando me ligaram me 
disseram assim ó, o Prefeito ta dizendo que tu pegou trezentos mil reais. É 
mentira, o Prefeito não tá falando isso, é mentira 

Silvio: Eu não ouvi nada
Asael: Eu falei para a imprensa, é mentira, não é verdade, liga a CBN, 

quando eu liguei a CBN o Dário não tava falando cara? Porra, é mentira 
Silvio: Bom ... eu não não ouvi cara, não ouvi nada, eu ..... 
Asael: Pô Silvio eu só não entendo assim Silvio, eu só queria, Só quero 

provas, ............. eu sou amigo dele pra caramba, nossa, estudamos juntos e tal. 
Então me diz o que esta passando na cabeça do Dário? 

Silvio: olha agora eu, ele quer que eu seja testemunha como o DEM te 
oferece cinqüenta mil..... entendesse? Sobre a causa que falamos lá no teu 
gabinete e que tu propôs pra ele bancar a proposta do Paulinho Bornhausen 

Asael: Pô mas eu nunca fiz isso pra ele cara, oh conversando contigo eu 
nunca falei isso também que uu, pô ele sabe a única vez que nós sentamos lá 
que daí ele chegou e disse assim: "Asael, tá aqui, assina isso aqui pede licença 
...... ", a gente não conversou sobre nada cara e ele só dizia assim: "Asael éé 
me conte teus problemas", e eu ainda disse assim: Prefeito, o senhor quer que 
eu comece por onde? Poxa to lá to ......... campanha, tamos lá apoiando o 
senhor desde o começo, tem vereador aí da oposição que tem mais cargo do 
que a gente lá dentro da Prefeitura, o senhor ficou de dar uma Secretaria para 
mim, deu para os democratas lá, pô e eu queria ser o Secretario da Segurança 
Pública, o senhor sabe. 

Bem e ele nem me deu muita bola cara, disse assim, não, só assina isso 
aqui e pede licença por dois meses. Pô eu peguei, também brabo, peguei e saí 
porque a Ana Paula já estava ali enchendo o saco, peguei saí também e nem 
dei bola. 

Pô a única conversa que eu tive com o Dário cara, uma conversa decente 
tudo, eu só não acredito assim, um homem público cara, um homem sério, pô 
eu gosto dele, falo pra todo mundo ó a minha referência política é o Dário, de 
repente o cara me solta uma mentira no ar, pô Silvio, me doeu cara, me doeu 
porque assim ó, eu achei assim ó, o Dário vai ficar muito puto dos cornos 
comigo eu sei, tanto que eu fui mandar uma mensagem de feliz aniversário pra 
ele que a igreja também escreveu o nome do Paulinho lá pra igreja o ...... das 
irmãs orando 

Silvio: ........
Asael: Também eu só imagino também o Dário nesta situação, ele vai 

tomar uma pedrada sim, porque pô, a gente é da base, tudo, vamos votar em 
um vereador que não é o que ele está indicando

Fiquei brabo com o partido cara, fizeram uma reunião de urgência lá, eu 
também não estava aí, fazendo uma diretriz que eu tinha que votar porque tinha 
no João da Bega, pô isso não se força isso a votar também cara, em nenhum 
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momento eles chegaram para mim ou para o Badeco ou para alguém, nenhum, 
nem o Gean Loureiro, nem o Norberto, qualquer vereador chegou pra mim e 
disse assim ó: "Asael vota no João da Bega", vamos votar não, sempre assim 
ó, tem que votar, é da base, o Dário ta contando com teu voto, vamos votar, pô 
veja bem, sou vereador, até agora todo mundo falava, ah o Asael é o mandado 
de Dário, o que o Dário manda não precisa nem falar que o Dário manda, pô 
você sabe disso, quantas pessoas já falaram isso pra ti, cara eu tenho intenção 
lá na frente, eu sei que no partido eu não iria crescer porque o partido já tem 
uma denominação ali, já tem nome, eu não consigo, nem o Geanzinho que é 
presidente não faz merda nenhuma, estava amarrado, eu estou desgostoso 
com o partido, o Dário sabe o que é isso cara. 

Aí sabe o que ele me falou né, ele disse assim, o Dário vai ficar irritado, o 
Dário vai ficar irritado, eu desconfiava assim ó, ele não vai tocar os caras pra 
rua assim, impossível, ele vai tocar depois eu vou voltar a conversar com ele, 
porque não é bem assim, ele vai continuar Presidente da Câmara, agora assim, 
na hora que terminou a sessão, terminou a sessão o primeiro a eliminar foi o 
Gutemberg e a Taiana, "Asael, parabenizo os novos demitidos", eu assim, putz, 
o Dário já demitiu hoje já, deveria demitir amanhã pelo menos, demitiu na hora 
cara, daí assim na hora o Miguel assim ...... eu nem sabia que tinha sido 
demitido, pois é cara, a Ana Paula já estavam tudo esperando, a Ana Paula 
esperou o Alan, votou, então tá, o Badeco votou, então vamos demitir, mandou 
o secretário demitir na hora, aí assim então tá cara, tudo certo, pô no outro dia 
quando estava assistindo televisão João da Bega me solta aquela bomba ali, pô 
o que o João da Bega falou insinuou o resto dos quinze vereadores né? 

Silvio: É ........ 
Asael: E a gente ficou revoltado, pô o João da Bega falou merda, daí do 

nada o Dário me solta aquela ......., cara me estragou o dia veio, que a imprensa 
veio em cima, imagina? A esta altura eu não sou vereador que supostamente 
como o Dário falou, fui lá pedir, era o vereador que parece que já pegou 
dinheiro, pô cara 

A população enxerga diferente se eu fizer isso, me machucaram nessa 
história, o Dário sabe o que já é política, ele tava com a intenção de me ferrar, 
ele pensou assim, vou fuder o Asael e vou derrubar ele, só pode ser isso 

Então assim, tu é amigo do Dário cara, só me fala a verdade, por que 
esta mentira?, por que quer fazer isso?, por que quer ir lá de testemunha?, 
não deixa ele fazer isso contigo também pô, a gente é amigo Silvio, 
independente disso a gente é amigo cara

Silvio: A trama toda é a seguinte, é porque eu falei pra ele tá, eu falei 
não, realmente ele recebeu a proposta do DEM, tal, eu eu nem usei o nome 
do cara nisso né que, daí eu falei e foi tanto é que eu até, vê como foi bom 
eu, aquele papel que tu escrevesse, tu ia botar um valor ali, eu falei pra ti, 
não não, não bota nada de valor, bota só uuu, tu vê né, se eu não digo 
aquilo ali pra ti ele ia ter o papel hoje com tua letra, com umas coisas 
assim e com o valor ali entendesse?

Asael: Pô mas aquilo ali Silvio, aquilo foi subvenções sociais que ele 
já tinha acordado lá no passado
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Silvio: Eu to ti falando, eu to ti falando parece até que eu estava ......
Asael: Mas foi uma coisa justa, foi uma coisa justa, isto foi subvenções 

sociais lá do passado que ele tinha prometido lá para a instituição do Bom 
Samaritano e acabou não acontecendo e já isso citou, depois a gente voltou a 
falar nisso, mas eu falei assim pra ti cara. 

Se falar que indico pessoas para corrida, não falei pra ti, melhorar os 
carrinhos da prefeitura, pô uma coisa tão ... 

Silvio: Foi o que .... pra ti porra 
Asael: Foi tão simples, tão justa, eu só não entendi pô ele citar valor cara, 

e valor absurdo véio 
Silvio: (risos) Como ele chegou nesta conclusão aí cara
Asael: Eu não entendo também cara, o João da Bega me tira duzentos e 

trinta mil reais, não sei que vereador pediu pra ele, aí o Dário me cita um valor 
absurdo pra mim pô 

Silvio: Mas.......
Asael: Não Não, eu não creio que nenhum vereador pediu cara, não creio, 

aí ele pediu pra você ser testemunha é?
Silvio: Foi, pô cara, não dormi nem direito, to com a minha cabeça, tô.....
Asael: Daí porra, daí agora o comentário todo mundo fica falando é que o 

Dário tem prova, o Dário tem prova tá entendendo? O Dário não ia falar uma 
coisa desta se não tivesse prova. Tem provas então apresenta, eu graças a 
Deus estou tranquilo e muita ajuda ele me deu a não ser que o Dário seja um 
filho da mãe e vai ter que criar a prova, criar....... 

Silvio: Daí ainda hoje eu tava falando com um amigo meu, um cara 
que eu confio sabe, falei porra tô numa, sendo tocado numa situação cara 
que eu não esperava entendeu? É porque ele quer que eu fale que entrei 
no seu gabinete, que a gente conversa, que o Paulinho Bornhausen 
ofereceu um valor, que tu queria que ele cobrisse o valor que o Paulinho 
Bornhausen te ofereceu. 

Tu imagina minha situação, falta três anos para mim se aposentar 
Asael: Pô só que o Paulinho Bornhausen nunca me ofereceu nada
Silvio: Não, agora tu imagina eu, odeio tá me envolvendo, como é 

que eu vou fazer cara, dar um depoimento desse como cara? O Dário tá 
querendo ferrar com a minha vida, eu vou pra rua da polícia 

Asael: Por isso que eu to te falando Silvio, assim ó que o balde que tu dá 
se chutar cara..... (grifou-se) (f. 337/340)

A conversa causa perplexidade e dispensa muitos comentários. 

Ressalta-se que a conversa foi gravada por Sílvio à revelia de 

Asael.

O segurança foi procurado pelo Vereador para desabafar acerca 

das acusações e mesmo gravando o diálogo, Sílvio admitiu no calor na 

discussão que estava sendo pressionado por Dário Berger!
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Isso apenas arremata as conclusões a que se chegou até então, 

especialmente no que tange à falta de credibilidade da denúncia formulada por 

Sílvio em face de Asael.

Destaca-se novamente que a existência dessa gravação era de 

conhecimento do parquet, mas não foi mencionada na inicial. Somente veio a 

estes autos após intimação neste grau de jurisdição.

Imagina-se que, tivesse o magistrado de primeiro grau acesso ao 

depoimento retro transcrito, talvez decidisse a lide de forma diversa.

Intimado para se manifestar, Asael apenas afirmou estar ciente do 

conteúdo (f. 348).

Dá-se provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, 

nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, pois incabíveis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR E VENCEDOR.

"Posiciona-se o STJ no sentido de que, em sede de ação civil 
pública, a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários 
advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca 
má-fé do Parquet. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da 
interpretação sistemática do ordenamento, não pode o parquet beneficiar-
se de honorários, quando for vencedor na ação civil pública" (EREsp 
895.530/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.12.09).

2. Recurso especial provido. (grifou-se) (REsp n. 1099573/RJ, rel. Min. 
Castro Meira, Segunda Turma, j. 27-4-2010)

Confira-se ainda: REsp 1038024/SP, rel. Min. Herman Benjamim, 

Segunda Turma, j. 15-9-2009.
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