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SENTENÇA  
 
 

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA/IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com 
assistência do CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA - 13ª 
REGIÃO, em face de JOAQUIM MARQUES FARIA, MARCIA LUCIA FERREIRA 
DOS SANTOS e de JOSÉ MENEZES, objetivando a condenação dos Réus nas 
sanções pela prática de atos de improbidade administrativa. 

 
Para tanto, sustenta, em suma, que: 
 

1) a investigação deu-se a partir de Procedimento Preparatório 
deflagrado por ofício advindo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, que encaminhou representação noticiando suspeitas de 
irregularidades ocorridas nas Gestões dos anos de 2009, 2010 e 2011 do Conselho 
Regional de Técnicos em Radiologia (CRTR) 13ª Região/ES (manipulação de 
documentos da auditoria e desvio de verbas realizadas pelo Diretor presidente em 
benefício próprio), e que, posteriormente, foi convertido em Inquérito Civil Público 
através da Portaria nº 353/2014, de 03 de novembro de 2014; 

 
2) no referido período (2009 a 2011), os gestores responsáveis 

pelo CRTR 13 ª /ES eram: JOAQUIM MARQUES FARIA, que ocupava o cargo de 
Diretor Presidente; MÁRCIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, que atuava como 
Diretora Tesoureira; e JOSÉ MENEZES, que respondia como Diretor Secretário. 
Conforme Ata da reunião Plenária ordinária para eleição da Diretoria Executiva do 
CRTR 13ª Região/ES (fl. 149 do IC), JOAQUIM foi eleito para o período de 18 de 
maio de 2009 a 17 de novembro de 2011. Porém, ele renunciou ao cargo de Diretor 
a partir de 01 de junho de 2011, continuando a atuar apenas como Conselheiro 
Efetivo, findando assim, nesta última data, a sua gestão (fl. 150 do IC). Importa aqui 
salientar que foi verificado, conforme será demonstrado em tabela anexa (doc. 01), 
que desde janeiro de 2009 os referidos Diretores já recebiam os pagamentos 
ilegais/indevidos referentes às Diárias, Verbas de Representação e Ajuda de Custo 
solicitadas irregularmente; 
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3) foi solicitado pelo Ministério Público Federal (fl. 18) ao Conselho 
Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) que fossem encaminhadas as 
cópias das Auditorias realizadas nos últimos 5 (cinco) anos no âmbito do CRTR 13ª 
RG/ES, se feitas. Em resposta, o CONTER enviou as Auditorias realizadas nos anos 
de 2009, 2010, 2011 e 2012, sendo este último sem o relatório conclusivo (Anexo I); 

 
4) o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 13ª RG/ES 

(CRTR), também em resposta às solicitações do MPF (ofícios 3719/2014 – fls. 39 do 
IC 3285/2014 – fls. 30 do IC e 2131/2014 – fls. 27 do IC), abriu o processo 
administrativo 005/2014 e encaminhou documentos internos (Atas e processos 
econômicos) para a Comissão de apreciação de contas, que em trabalho minucioso 
apurou os referidos documentos e verificou a existência de saídas de Diárias e 
Verbas de Representação irregulares, ou seja, sem as justificativas necessárias (fls. 
42 a 46 do IC); 

 
5) consta dos relatórios da CONTER que, nos três anos da gestão 

de JOAQUIM MARQUES FARIA (2009, 2010 e 2011), foram realizados diversos 
pagamentos de Diárias, Verbas de Representação e Ajuda de Custo sem as devidas 
motivações, principalmente em favor dele mesmo e da Diretora Tesoureira MÁRCIA 
LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS. Às fls. 53 e 54 do Anexo I, referentes à Auditoria 
realizada no âmbito do CRTR 13ª RG/ES, ano de exercício 2009, verifica-se que 
foram gastos, com verbas de representação, R$ 13.700,00 (treze mil e setecentos 
reais), com diárias, R$ 61.409,16 (sessenta e um mil, quatrocentos e nove reais e 
dezesseis centavos) e ,com ajuda de custo, R$ 1.035,94 (mil e trinta e cinco reis e 
noventa e quatro centavos), totalizando um montante de R$ 76.145,10. Dentre esses 
valores, o CRTR, às fls. 43 do IC, trouxe um quadro comparativo em que demonstra 
que, no ano de 2009, foi apurado um total de R$ 68.600,00 (sessenta e oito mil e 
seiscentos reais) em valores pagos de Diárias e Verbas de Representação 
irregulares e sem justificativa, e ressalta, em seu relatório às fls. 44, que “todas as 
despesas foram aprovadas pelo Conselho de Radiologia, inclusive com parecer dos 
Membros da Comissão de Tomada de Contas da época”; 

 
6) na auditoria do CONTER referente à gestão de 2010 do CRTR 

13ª RG/ES, às fls. 36 a 38 do Anexo I, consta que foram despendidos R$ 1.750,00 
(mil setecentos e cinquenta reais) de Ajuda de Custo, R$ 10.600,00 (dez mil e 
seiscentos reais) com Verba de Representação aos Diretores e R$ 77.600,00 
(setenta e sete mil e seiscentos reais) com Diárias perfazendo um total de R$ 
89.950,00 (oitenta e nove mil novecentos e cinquenta reais). Verifica-se, no citado 
relatório, uma tabela com as datas, os números dos cheques e seus valores, cujo 
beneficiário é JOAQUIM MARQUES FARIA, referentes a valores de diárias pagas a 
ele, somando o total de R$ 60.800,00 (sessenta mil e oitocentos reais). Acerca 
destas, o CONTER se pronunciou dizendo, à fl. 36: “Os valores, limites e definições 
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fixados pelo CRTR 13ª Região são compatíveis com a norma estabelecida na 
CONTER, exceto quanto ao pagamento de Diárias...”. À fl. 38 ainda consta no 
relatório acerca de tais verbas que: “e.2) Verificamos a ausência de motivo de 
deslocamento nos Recibos de Diárias e Ajudas de Custo”. O CRTR, à fl. 43 do IC, 
contabilizou, no ano de 2010, o montante de R$ 89.150,00 (oitenta e nove mil cento 
e cinquenta reais) em valores pagos de Diárias e Verbas de Representação 
irregulares e sem justificativas. Sendo que essas despesas foram aprovadas pelo 
Conselho Regional (Fls. 44 do IC); 

 
7) em referência ao ano de 2011, último ano da gestão de 

JOAQUIM, na Auditoria realizada pelo CONTER, foi demonstrado, às fls. 83 a 84 do 
Anexo I, que foram gastos, com Ajuda de Custo, R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), 
com Verba de Representação aos Diretores, R$ 31.545,72 (trinta e um mil, 
quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), e com Diárias, R$ 
32.100,00 (trinta e dois mil e cem reais), totalizando R$ 72.745,72 (setenta e dois mil 
setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Às fls. 83 e 84 do 
Anexo I, consta uma relação de cheques totalizando R$ 28.000,00 (vinte e oito mil 
reais) referentes ao pagamento de Diárias e Ajudas de Custo, em todos constando 
JOAQUIM como beneficiário, sem que haja motivo de deslocamento nos recibos das 
mesmas. No relatório realizado pela CRTR 13ª RG/ES, às fls. 43 do IC, consta o 
montante de R$ 70.900,00, condizente com o valor de Diárias e Verbas de 
Representação irregulares e sem justificativa no ano de 2011, no entanto, cabe 
ressaltar que as contas deste ano também foram aprovadas pelo CRTR 13ª RG/ ES; 

 
8) assim, somando-se os valores de Diárias, Ajudas de Custo e 

Verbas de Representação irregulares e sem justificativas emitidas nos anos de 
2009, 2010 e 2011 apuradas pelo CONTER, tem-se o total de R$ 228.650,00 
(duzentos e vinte e oito mil e seiscentos e cinquenta reais); 

 
9) em relatório do CRTR 13ª RG/ES, à fl. 44 do IC, consta que a 

responsabilidade pela Gestão e Administração do órgão, nos anos de 2009, 2010 e 
2011, era de JOAQUIM MARQUES FARIA (Diretor Presidente), MÁRCIA LÚCIA 
FERREIRA DOS SANTOS (Diretora Tesoureira) e JOSÉ MENEZES (Diretor 
Secretário); 

 
10)  o CRTR 13ª RG/ES juntou os seguintes documentos que 

formaram o Anexo II, VOLUMES I, II e III: Os pareceres da Comissão de Tomada de 
Conta do referido órgão, em que esta aprova processos econômicos dos anos de 
2009, 2010 e 2011, e as Atas das reuniões Plenárias Ordinárias do 3º Corpo de 
Conselheiros, em que processos econômicos dos anos de 2009, 2010 e 2011 foram 
aprovadas por unanimidade (fls. 02 a 22 do Anexo II, Volume I); e os documentos de 
solicitação para pagamentos de Diárias, Ajudas de Custo e Verbas de 
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Representação, e seus respectivos despachos, resumo dos valores e demais 
documentos referentes a estes (Anexo II, Volume I, fls. 23 a 380; Anexo II, Volume 
II, Fls.381 a 767; Anexo II, Volume III, Fls. 768 a 1113); 
 

11)  da análise dos documentos de solicitação para pagamentos de 
Diárias, Verbas de Representação e Ajuda de Custo, foi constatado pelo MPF que: 

 
 não há nenhum tipo de numeração sugerindo a existência de 
processo administrativo para o controle de gastos;  
 
 não há nenhuma especificação da situação fática geradora da 
despesa, de forma que esta é realizada sempre de forma genérica, 
sob a rubrica “despesas variáveis”, como pode ser visto 
exemplificativamente às fls. 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 48 do Volume 
I do Anexo II; 
 
 há uma padronização entre os documentos de requerimento de 
diária, o que sugere que todos podem ter sido emitidos na mesma 
data, possivelmente em momento posterior à data dos pagamentos, 
para legitimar a emissão de cheques sem justificativa válida; 
 
 há pagamento de diárias em duplicidade, triplicidade e até em 
quadruplicidade; 
 
 há concomitância de pagamentos referentes a Diária e Ajuda de 
Custo ou Diária e Verbas de Representação (proibido pela 
Resolução Nº 13/2005 CONTER); 
 
 os requerimentos para pagamentos de Diárias, Verbas de 
Representação e Ajuda de Custo não indicam o período 
determinado em que o funcionário ficaria afastado e; 
 
 as autorizações destas despesas eram, em sua maioria, 
assinadas por JOAQUIM (Diretor Presidente) em conjunto com 
MÁRCIA (Diretora Tesoureira), e muitas também são assinadas por 
JOSÉ MENEZES (Diretor Secretário), sendo eles mesmos os três 
principais beneficiários das Diárias/Verba de Representação/ Ajuda 
de Custo. 
 
12)  às fls. 128 a 129, o MPF, ciente das dificuldades narradas pelo 

CONTER em obter mais documentações referentes às Diárias, Verbas de 
Representação e Ajudas de Custo pagas a JOAQUIM e MÁRCIA (conforme resposta 
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às fls. 67 a 70 do IC), solicita cooperação voluntária deste órgão com o MPF, através 
do fornecimento de cópia de alguns cheques listados no Anexo I do presente IC. Em 
resposta, às fls. 135, o CRTR 13ª RG/ES afirma que não possui as cópias dos 
cheques referentes aos pagamentos das mesmas; 

 
13)  à fl. 260, o MPF solicitou ao CRTR 13ª RG/ES a cópia integral 

do registro de controle biométrico de entrada e saída de JOAQUIM, MÁRCIA LÚCIA 
e JOSÉ MENEZES (dentre outros funcionários) da sede do órgão, nos anos de 
janeiro de 2009 a dezembro de 2011; 

 
14)  diante da constatação de que o CRTR 13ª RG/ES não tinha 

como apresentar as cópias dos cheques solicitados, o Ministério Público Federal 
ajuizou um Pedido de Quebra de Sigilo Bancário – Processo nº 0000674-
90.2015.4.02.5001 - em face do referido órgão e pugnou pela microfilmagem de 
alguns cheques emitidos para pagamento de diárias, verbas de representação e 
ajuda de custo sem justificativa (cheques nº 852062; 852064; 852263; 852349; 
852369; e 852570), para que possa verificar o momento e o local onde foi realizada 
a apresentação dos cheques à instituição bancária para saque e, assim, comparar 
esta informação com os períodos em que deveriam ter ocorrido os supostos 
deslocamento ensejadores do pagamento das referidas diárias; 

 
15)  às fls. 1575 a 1576 da referida Ação Cautelar, foi deferida-se a 

quebra do sigilo dos dados bancários e determinou que o Banco do Brasil 
fornecesse a microfilmagem solicitada dos cheques individualizados emitidos a partir 
da Conta Corrente nº 9041-7; 

 
16)  a partir da análise da microfilmagem dos seis cheques acima 

descritos (fls. 1582 a 1606 do referido processo judicial),o MPF verificou que: 
 
 todos os cheques foram sacados diretamente no caixa por 

JOAQUIM (Diretor Presidente da CRTR 13ª RG/ES à época dos fatos), no Município 
de Vitória, com exceção de um deles; 

 
 o cheque de nº 852349, emitido em benefício de MÁRCIA LÚCIA 

FERREIRA DOS SANTOS (Diretora Tesoureira), foi sacado por JOAQUIM 
MARQUES FARIA (documento fls. 1594); 

 
 os cheques nº 852062 e nº 852064, solicitados nos dias 15/04 e 

16/04, referem-se ao pagamento de diárias para o mesmo período; 
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 d) o cheque nº 852570 foi apresentado na agência Mata da 
Praia, no dia 19/06/2010, no meio do período (dia 18 a 20/06) em que JOAQUIM 
MARQUES FARIA estaria viajando a serviço. 

 
17)  o MPF solicitou a microfilmagem de outros cheques (fls. 1610 a 

1611), pedido este que foi deferido (fls. 1627). A referida microfilmagem se encontra 
às fls. 1641 a 2752 do processo judicial; 

18)  em detida análise realizada pelo MPF, foram cruzados os dados 
contidos nos requerimento das Diárias, Verbas de Representação e Ajudas de 
Custo, com os dados colhidos dos documentos da verificação da microfilmagem dos 
cheques e com os dados constantes nos registros dos pontos eletrônicos, o que 
gerou uma minuciosa tabela que segue em anexo (Doc. 01), em que foram 
apontadas diversas inconsistências que serão demonstradas a seguir: 

 
 verificou-se que, na maioria dos cheques emitidos nos anos de 

2009, 2010 e 2011 para pagamento de Diárias, Ajudas de Custo e Verbas de 
Representação, constam como beneficiários JOAQUIM MARQUES FARIA (Diretor 
Presidente) e MÁRCIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS (Diretora Tesoureira); 

 
 a maioria dos cheques foi sacada na agência da Mata da Praia, 

em Vitória, por JOAQUIM MARQUES FARIA e KEULA (Gerente Administrativa do 
Conselho). Sendo que, mesmo não sendo os beneficiários das solicitações das 
verbas, os dois também sacavam nessas ocasiões; 

 
 a maioria dos requerimentos de pagamentos das verbas citadas 

não indicam o período de afastamento do funcionário; 
 
 muitos cheques foram emitidos para um mesmo período sob a 

mesma justificativa, de forma que a solicitação de liberação de verba foi duplicada, 
triplicada e até quadruplicada em alguns casos, como, por exemplo, os cheques nº 
852296, nº 852297, nº 852298 e nº 852300, que foram emitidos em favor de 
JOAQUIM para o período de 19/11/2009 a 20/11/2009, gerando o pagamento de 
quatro diárias e meia (fls. 06 da tabela); 

 
 pagamento concomitante em diversos requerimentos de Diárias, 

Ajuda de Custo e/ou Verbas de Representação (exemplo às fls. 07 e 08 da tabela) – 
o que é proibido pela Resolução CONTER nº 13/2005; 

 
 consta registro biométrico da presença de funcionário na sede 

do órgão na mesma data em que recebeu diárias por deslocamento, sendo que 
ainda foram sacados os cheques na agência da Mata da Praia, em Vitória. Por 
exemplo, o cheque nº 852348, referente ao pagamento de Diária, sacado por 
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JOAQUIM, na Mata da Praia, no dia 17/12/2009, data em que bateu o ponto 
eletrônico às 11h57 – fls. 06 da referida tabela; 

 
 os requerimentos de Diárias, Ajuda de Custo e Verbas de 

Representação são padronizados e nada obsta que tenham sido feitos em data 
posterior aos pagamentos como forma de legitimar os mesmos. 

 
19)  por fim, foram contabilizados os valores gastos pelo CRTR 13ª 

RG/ES com o pagamento de Diárias, Ajuda de Custo e Verbas de Representação 
sem justificativa no período da Gestão de JOAQUIM MARQUES FARIA, MÁRCIA 
LÚCIA FERREIRA e JOSÉ MENEZES, o que perfaz um total de R$ 186.350,00 
(cento e oitenta e seis mil e trezentos e cinquenta reais), sendo R$ 68.000,00 
(sessenta e oito mil) no ano de 2009; R$ 86.950,00 (oitenta e seis mil, novecentos e 
cinquenta reais) em 2010 e R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais) em 
2011 (Tabela - Doc. 01); 

 
20)  de todas essas constatações, resta claro que: os três Diretores 

efetivamente liberaram verbas indevidas em benefício próprio, através de 
documentos de solicitações irregulares de Diárias, Verbas de Representação e 
Ajudas de Custo assinados por eles, de forma que os valores referentes a estas 
eram pagos sem que houvessem os deslocamentos que as ensejariam; 

 
21) resta patente que os gestores do CRTR 13ª RG/ES nos anos de 

2009, 2010 e 2011, JOAQUIM MARQUES FARIA (Diretor Presidente), MÁRCIA 
LÚCIA FERREIRA(Diretora tesoureira) e JOSÉ MENEZES (Diretor Secretário) 
agiram de forma ímproba, ferindo os princípios da Administração Pública, 
principalmente no que concerne aos princípios da legalidade e da moralidade 
ao gerar documentos para liberação de verba (diárias, ajudas de custo e 
verbas de representação) sem as devidas justificativas, atuando de modo 
desleal com a autarquia, burlando diversos dispositivos da Resolução do CONTER 
nº 13, de 22 de setembro de 2005 (fls. 231 a 233 do IC); 

 
22)  verificando-se a legislação pertinente (Resolução CONTER nº 

16, de 08 de dezembro de 2008 e Resolução CONTER nº 13/2005), constata-se o 
seguinte: 1) o Diretor só faz jus ao pagamento de Diária quando se deslocar para 
outro Município e/ou Região Metropolitana a serviço; e 2) não é lícito cumular Diárias 
com Ajudas de Custos e/ou Verbas de Representação; 

 
23)  já foi demonstrado detalhadamente, através da tabela em anexo 

(Doc. 01), que, nas datas em que deveriam ter havido os deslocamento que 
ensejariam o pagamento de diárias, os referidos Diretores sacaram, no Município de 
Vitória (mesmo da sede do CRTR 13ª RG/ES, e na mesma Região Metropolitana de 
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suas residências), os cheques referentes às solicitações. Muitas vezes, inclusive, 
estiveram na sede do Conselho quando, pela data da solicitação, deveriam estar 
viajando (como exemplo, pode-se verificar às fls. 01, 02 e 03 da tabela 01); 

 
24)  também é incontestável o fato de que muitas Diárias foram 

cumuladas com Verbas de Representação e/ou Ajudas de Custo (Vide 
exemplificativamente as fls. 12 da tabela em anexo – Doc. 01); 

 
25)  diante de todo o exposto, resta comprovado que os Diretores do 

CRTR 13ª RG/ES, conhecedores plenos da legislação vigente que rege o tema, 
agiram de má-fé ao perceber os valores indevidos e, assim, cometeram ato de 
improbidade, incorrendo no art. 11, I da Lei n º 8.429/92; 

 
26)  uma vez que essas Diárias, Verbas de Representação e Ajudas 

de  Custo foram percebidas ilicitamente, mediante documentos de solicitação 
confeccionados com tamanha desídia, sem especificação das justificativas que a 
ensejavam, e por vezes, duplicados, triplicados ou quadruplicados no mesmo 
período, tendo sido emitidos a esmo e sem qualquer registro que configure um 
controle dessas verbas, foram efetivamente pagas aos Diretores, denota-se que tais 
atos de improbidade importaram no enriquecimento ilícito deles e causaram dano ao 
Erário. Dessa forma, JOAQUIM MARQUES FARIA, MÁRCIA LÚCIA FERREIRA e 
JOSÉ MENEZES incorreram, também, no art. 9º, caput e 10, IX e XI, da Lei 
8.429/92; e 

 
27) portanto, faz-se imprescindível o ressarcimento dos prejuízos 

causados ao erário. O valor total do dano causado ao CRTR 13ª RG/ES, já 
calculado e demonstrado em tabela (Doc. 01), é de R$ 186.350,00 (cento e oitenta e 
seis mil e trezentos e cinquenta reais). 

 
Petição inicial instruída com os documentos de fls. 19/4600. 
 
Despacho de fl. 4603 determinando a notificação dos Réus para 

manifestação prévia, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, bem como a 
intimação do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Espírito Santo 
(CRTR/ES), mediante vista dos autos, para que informe se possui interesse em 
intervir no feito, a teor do §3º do art. 6º da Lei n.º 4.717/65, aplicável à hipótese por 
força do § 3º do art. 17 da Lei n.º 8.429/92. 

 
A Ré MÁRCIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS apresenta a 

manifestação prévia de fls. 4622/4654, onde afirma, em suma, que: 
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1) há absoluta ausência de dolo e de dano ao erário, uma vez que, 
nos documentos carreados aos autos pelo próprio MPF, às fls.19/34, só se observa 
em desfavor da ora Ré 1(uma) cumulação de diárias com ajuda de custo (fl. 30 - dia 
20/08/2010), razão pela qual o valor que foi apurado por essa cumulação indevida 
seria a quantia de R$ 100,00. Portanto, a autarquia não sofreu, por parte da ora Ré, 
qualquer prejuízo, mesmo porque os serviços foram efetivamente prestados ao 
referido Conselho de Classe e a Ré, à época, morava em Nova Almeida, e não tinha 
condições de custear na totalidade as despesas com o seu deslocamento até a sede 
do referido órgão na cidade de Vitória; 

 
2) a quantia de R$ 100,00 não tem o condão de gerar prejuízo ao 

erário, tampouco de enriquecer a Ré, o que desnatura o ato de improbidade 
administrativa; 

 
3) em análise minuciosa às planilhas juntadas às fls.19/34, não 

houve uma só vez em que a Ré ultrapassasse se o teto máximo de 12 diárias ao 
mês, pelo contrário, em média, fazia cerca de 1 a 4 diárias mensais, número 
razoável para quem tinha como obrigação administrar um Conselho de Classe; 

 
4) mesmo no mês de dezembro de 2009, onde supostamente 

haveria uma quantia paga em duplicidade, a quantia paga foi de R$ 3.800,00, 
referente a 9 1/2 (nove e meia) diárias no mês, dentro do limite de 12 ao mês 
estabelecido pelo órgão federal; e 

 
5) ao que diz respeito à verba referente à Ajuda de Custo, a Ré 

poderia receber o equivalente até 6 vezes o seu valor mensalmente. Em 3 anos de 
posse no cargo, a mesma utilizou a quantia de R$ 1.150,00, valor este equivalente a 
6 ajudas de custo nos 3 anos de mandato. 

 
O CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA – 13ª 

REGIÃO apresenta a manifestação de fls. 4656/4677, onde requer o seu ingresso no 
polo ativo do feito. 

 
O Réu JOSÉ MENEZES apresenta a contestação de fls. 4681/4687, 

onde afirma, em suma, que: 
 
1) na condição de Diretor Secretário do Conselho de Técnicos em 

Radiologia da 13ª Região, nunca recebeu nenhum tipo de verba de forma irregular, 
não causando, assim, qualquer prejuízo ao erário, tampouco enriqueceu-se 
ilicitamente; e 

 

JFES
Fls 5017

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARIA CLAUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND.
Documento No: 16795682-263-0-5009-46-74937 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 .



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1877, Ilha de Monte Belo, Vitória/ES. CEP: 29053-245 

Tel. (27) 3183-5054. Fax nº (27)3183-5052.  E-mail: 05vfci@jfes.jus.br  
5ª VARA FEDERAL CÍVEL  

 

 
Processo nº 0134358-14.2015.4.02.5001 (2015.50.01.134358-7) - Tipo: A - Fundamentacao individualizada 
 

10 

2) nunca teve acesso a pagamentos e recebimentos quanto às 
verbas citadas no ICP, pois exercia função meramente administrativa dentro do 
Conselho, razão pela qual nunca teve acesso a questões de caráter financeiro, que 
ficavam ao encargo exclusivo do Diretor Presidente e da Tesouraria. 

 
O CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA – 13ª 

REGIÃO informa, às fls. 4689/4693, que não foi intimado eletronicamente, nem por 
oficial de justiça, razão pela qual requer que torne sem efeito a certidão de fls. 4604 
dos autos, bem como o recebimento e deferimento dos pedidos constantes na 
petição e fls. 4656/4558. 

 
O Réu JOSÉ MENEZES apresenta o rol de testemunhas (fl. 4692). 
 
Pesquisas realizadas nos Sistemas BACENJUD, SIEL e INFOJUD 

para a busca do endereço do Réu JOAQUIM MARQUES FARIA (fls. 4700/4705). 
 
Despacho de fls. 4710/4711: 1) determinando a citação do Réu 

JOAQUIM MARQUES FARIA; 2) com o retorno do mandado cumprido: 2.1) em 
sendo positiva a citação, determinando o aguardo do prazo de resposta e, em 
seguida, a intimação do MPF para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da(s) 
contestação(ões) apresentada(s) nos autos e documentos que a(s) acompanha(m), 
em observância ao disposto nos arts. 9º, 350, 351 e 437, § 1º, todos do NCPC; e 
2.2) em sendo negativa, determinando a intimação do MPF para que: a) requeira 
outras medidas no intuito de promover a citação do referido Réu JOAQUIM 
MARQUES FARIA, sob pena de delimitação subjetiva da lide (art. 485, IV, NCPC); e 
b) manifeste-se acerca da(s) contestação(ões) e documentos que a(s) 
acompanha(m), em observância ao disposto nos arts. 9º, 350, 351 e 437, § 1º, todos 
do NCPC; 3) deferindo o benefício de Assistência Judiciária Gratuita à Ré MARIA 
LÚCIA FERREIRA SANTOS, na forma do artigo 98 do NCPC, tendo em vista a 
declaração de fl. 4.638; 4) em atenção à manifestação do Conselho Regional de 
Técnico de Radiologia – 13ª Região, apresentada às fls. 4.656/4.658, deferindo a 
sua inclusão no polo ativo da lide; e 5) antes de deliberar acerca da petição de fls. 
4.689/4.690, solicitando esclarecimentos ao Núcleo de Apoio Judiciário sobre a data 
em que o Conselho Regional de Técnico de Radiologia – 13ª Região (CNPJ nº 
39.353.2060001-30) procedeu ao seu cadastramento para intimação eletrônica.  

 
O MPF manifesta-se acerca da manifestação prévia apresentada 

pela Ré MÁRCIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS e acerca da contestação 
apresentada pelo Réu JOSÉ MENEZES, bem como informa o endereço do Réu 
JOAQUIM MARQUES FARIA (fls. 4722/4727). 
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Despacho de fl. 4729 determinando a intimação do MPF para que: 
1.1) requeira outras medidas no intuito de promover a notificação do referido Réu, 
por ser ônus seu viabilizar o ato, a teor do art. 240, §2º, NCPC, aplicado por 
analogia, sob pena de delimitação subjetiva da lide (art. 485, IV, NCPC); 1.2) 
manifeste-se acerca da inclusão no polo passivo da presente demanda dos 
Membros da Comissão de Tomadas de Conta, conforme requerido pelo Conselho 
Regional de Técnico de Radiologia – 13ª Região às fls. 4.656/4.658. 2) Os 
esclarecimentos apresentados pelo Núcleo de Apoio Judiciário à fl. 4.713 conferem 
autenticidade à certidão de fl. 4.604, razão pelo que indefiro o pedido para tornar 
sem efeito a referida certidão. 

 
O MPF requer, às fls. 4731/4736, que: 1) na forma do artigo 252 e 

seguintes do Código de Processo Civil, o analista retorne ao endereço do Réu e 
tente citá-lo; e 2) caso a tentativa de citação não logre êxito, que o oficial entre em 
contato com ele no telefone indicado no documento anexo e proceda à citação por 
hora certa. 

 
O CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA – 13ª 

REGIÃO indica endereço para a localização do Réu JOAQUIM MARQUES DA 
SILVA (fls. 4738/4739). 

 
O MPF requer a notificação por ora certa (fls. 4749/4750). 
 
Despacho de fl. 4753 indeferindo a notificação/citação por ora certa, 

bem como a expedição de ofício à Vivo Celular, por se tratar de diligência inerente 
ao próprio dever da parte-Autora de promover a notificação do Réu, a teor do artigo 
240, § 2º, do NCPC. 

 
O MPF, à fl. 4755, informa que enviou ofício para a operadora VIVO 

e requer novo prazo até que a resposta seja encaminhada pela referida empresa. 
 
Despacho de fl. 4756 deferindo o pedido de fl. 4755 e concedendo 

15 (quinze) dias para o MPF requerer outras medidas no intuito de promover a 
notificação do Réu JOAQUEM MARQUES FARIA, sob pena de delimitação subjetiva 
da lide.  

 
O MPF informa, à fl. 4758, que não tem outros meios à sua 

disposição para localizar Joaquim Marques Faria e, portanto, nos termos do artigo 
256 do NCPC, aplicável ao caso concreto por analogia, requer seja determinada a 
intimação por edital. 
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Despacho de fl. 4759 deferindo a notificação do Réu JOAQUIM por 
edital, bem como, em caso de revelia, determinando a remessa dos autos à DPU. 

 
O MPF informa novo endereço do Réu (fl. 4766/4768). 
 
Despacho de fl. 4769 indeferindo o pedido de fl. 4766, porquanto, 

conforme certidão de fl. 4708, o endereço apresentado pelo MPF já fora diligenciado 
nos autos, tendo, contudo, restado frustrada a tentativa de notificação pessoal do 
Réu JOAQUIM MARQUES FARIA. 

 
Certidão informando o decurso do prazo sem que o Réu JOAQUIM 

MARQUES FARIA tivesse apresentado defesa prévia nos autos (fl. 4771). 
 
Defesa prévia apresentada pela DPU, representando o Réu 

JOAQUIM MARQUES FARIA, onde, inclusive, requer a assistência judiciária gratuita 
(fls. 4774/4780). 

 
Decisão de fls. 4782/4801: 1) recebendo a ação de improbidade em 

questão, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei nº 8.429/92; 2) deferindo os benefícios 
da assistência judiciária gratuita, pleiteados pelo Réu JOAQUIM MARQUES FARIA, 
representado pela DPU, por força do disposto na Resolução nº 305/2014 do CJF1 
c/c art. 98 do NCPC; e 3) determinando a citação dos Réus2, observadas as 
formalidades legais (Lei nº 8.429/92). 

 
Despacho de fl. 4802, em adendo à decisão de fls. 4.782/4.801, 

determinando que a citação do Réu JOAQUIM MARQUES FARIA se dê por edital, 
com fulcro no artigo 256, II, do NCPC, tendo em vista o resultado frustrado de todas 
as diligências tomadas nos autos para a localização do referido Réu, o que ensejou, 
inclusive, a sua notificação por edital para manifestação prévia (fl. 4.762), tendo o 
mesmo permanecido inerte nos autos (fl. 4.771),  

 
O MPF apresenta, às fls. 4809/4810, manifestação acerca da 

contestação apresentada pelo Réu JOAQUIM MARQUES FARIA, por meio da DPU. 
 
O Réu JOSÉ MENEZES apresenta a contestação de fls. 4811/4837, 

onde requer os benefícios da assistência judiciária gratuita e, preliminarmente, argui 
a sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de, em que pese ter integrado 
a Diretoria do Conselho Regional de Radiologia, nunca teve acesso a qualquer 

                                                 
1
 RESOLUÇÃO Nº 305, DE 7 DE OUTUBRO DE 2014, do CJF (DOU de 13/10/2014) 

Art. 6º - Considera-se beneficiário da assistência judiciária gratuita, independentemente de decisão judicial, quem é 
representado pela Defensoria Pública em processo ou procedimento cível, salvo se na condição de curatelado especial. 
 
2
 Réu JOAQUIM MARQUES FARIA, representado pela DPU. 
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dinheiro ou cheque, exercendo função meramente administrativa, tendo, ademais, 
acreditado na idoneidade do Sr. Joaquim, também Réu. 

 
No mérito, pugna pela improcedência da pretensão autoral, 

sustentando, em suma, que: 
 
1) participou da Diretoria do Conselho Regional de Técnico em 

Radiologia – CRTR/ES, nos exercícios de 2009 a 2011, atuando apenas como 
Diretor Secretário, desempenhando funções meramente administrativas, não tendo 
acesso a questões de caráter financeiro, o que ficava a cargo do Diretor Presidente 
e da sua tesoureira; 

 
2)  não prosperam as alegações de que teria liberado e recebido 

verbas em proveito próprio, tendo enriquecido ilicitamente e causado danos ao 
erário; 

 
3) o Réu é pessoa de poucas posses, não possui residência 

própria e é proprietário de um único veículo que está alienado pelo banco e se 
mantém com simplório salário de Técnico em Radiologia; 

 
4) não há provas de que o Réu tenha praticado qualquer ato 

ímprobo, como se extrai da Auditoria realizada pelo CONTER na contas no 
CRTR/ES nos exercício de 2009 a 2011; e 

 
5) ademais, constata-se, da quebra de sigilo bancário feita pelo 

MPF, por meio de microfilmagem, que todos os cheques foram sacados diretamente 
no caixa por JOAQUIM, no Município de Vitória, tendo sido, muitas vezes, emitido 
em benefício de MARIA LÚCIA, Diretora Tesoureira. 

 
A Ré MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS apresenta 

contestação e documentos de fls. 4845/4870, onde pugna pela improcedência da 
pretensão autoral, sustentando, em suma, que: 

 
1) não houve dolo nem dano ao erário, como se extrai dos 

documentos apresentados pelo próprio MPF, ressaltando-se que, em relação à ora 
Ré, há apenas uma cumulação de diárias com ajuda de custo, referente a 
20/08/2010, o que corresponde a R$ 100,00 (fl. 30); 

 
2) sem a figura do dolo, mostra-se impossível a caracterização de 

algum ato de improbidade; 
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3) em análise minuciosa às planilhas juntadas às fls.19/34, vê-se 
que não houve uma só vez em que a Ré tivesse ultrapassado o teto máximo de 12 
diárias ao mês. Pelo contrário, em média a Ré fazia cerca de 1 a 4 diárias mensais; 
e 

 
4) em relação à verba referente à ajuda de custo, verifica-se que a 

Ré poderia receber até 6 vezes o seu valor por mês. Em 3 anos de posse no cargo, 
a mesma utilizou a quantia de R$ 1.150,00, que corresponde a 6 ajudas de custo. 

 
Certidão informa o decurso do prazo sem que o Réu JOAQUIM 

MARQUES FARIA, citado por edital, tivesse apresentado contestação nos autos (fl. 
4872). 

 
Despacho de fl. 4873: 1) decretando a revelia do Réu JOAQUIM 

MARQUES FARIA, porquanto promovida a citação por edital e não havendo a 
apresentação de defesa (fl. 4872); 2) determinando a remessa dos autos à 
Defensoria Pública da União para que um de seus defensores atue como curador 
especial, em obediência ao disposto no art. 72, II, do NCPC c/c art. 4º, XVI, da LC nº 
80/94, e, em sendo o caso, ofereça contestação. 30 (trinta) dias; e 3) deferindo os 
benefícios da gratuidade da justiça ao Réu JOSÉ MENEZES (fls. 4.819). 

 
O Réu JOAQUIM MARQUES FARIA, por meio da DPU, apresenta a 

contestação de fls. 4875/4881, onde impugna genericamente os fatos. 
 
Réplica às fls. 4886/4892. 
 
Decisão de fls. 4894/4909: 1) rejeitando a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pelo Réu JOSÉ MENEZES; 2) dando por saneado o feito; e 3) 
determinando a intimação das partes para manifestarem-se acerca de outras provas 
que pretendam produzir, além da prova documental acostada aos autos, mediante a 
sua correlação com os fatos a serem comprovados, sob pena do seu indeferimento. 

 
O Réu JOSÉ MENEZES requer a oitiva das testemunhas que arrola 

(fls. 4914/4915). 
 
A Ré MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS informa que não tem 

interesse na produção de provas (fl. 4916). 
 
O MPF requer, às fls. 4894/4909: 1) a juntada aos autos da resposta 

à acusação de MÁRCIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS e do depoimento de 
KEULA CORREA DA SILVA DE SOUZA (fls. 63/80 e 144/145 da Ação Penal nº 
0500481-81.2016.4.02.5001, em trâmite na 1ª Vara Federal Criminal da Seção 
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Judiciária do Espírito Santo), ressaltando que a juntada aos autos da resposta 
apresenta por MÁRCIA LÚCIA na mencionada ação penal se justifica na medida em 
que alega que todas as irregularidades foram perpetradas por JOAQUIM MARQUES 
FARIA; 2) a oitiva da testemunha KEULA CORREA DA SILVA DE SOUZA, tendo em 
vista ter ocupado o cargo de secretária do Conselho Regional de Técnico em 
Radiologia e ter efetuado saques de vários cheques nominais a JOAQUIM 
MARQUES FARIA, referentes a diárias e verbas de representação.  

 
O Réu JOAQUIM MARQUES, representado pela DPU, e o CRTR/ES 

mantêm-se silentes, conforme certidão de fl. 4919. 
 
Decisão de fls. 4920/4922: 1) deferindo a produção de prova 

testemunhal pleiteada (fls. 4914/4915 e 4894/4909), nos termos dos arts. 442 a 463, 
todos do NCPC; 2) designando audiência de instrução; e 3) determinando a 
intimação do MPF para, querendo, juntar aos autos os documentos mencionados na 
petição de fls. 4917/4918, porquanto não vieram a ela anexados. 

 
O MPF requer a juntada da documentação mencionada na decisão 

de fls. 4920/4922 (fls. 4924/4955). 
 
JOSÉ MENEZES informa que as testemunhas por ele arroladas 

serão intimadas por AR (fl. 4958). 
 
Assentada da audiência de instrução, onde foram ouvidas as 

testemunhas KEULA CORREA DA SILVA SOUZA, ELIAS ROBERTO PEREIRA e 
MARCOS VALÉRIO NEPPEL DE LIMA, tendo sido deferido o pedido para que o 
MPF junte aos autos, em 10 dias, os depoimentos prestados na ação penal 
correlata, bem como determinada a intimação das Rés para que sobre os mesmos 
se manifestem, no prazo comum de 15 dias (fls. 4970/4974). 

 
O Réu JOSÉ MENEZES apresenta a manifestação de fls. 

4979/1980. 
 
Certidão informando o decurso do prazo sem o que os Réus 

MÁRCIA LÚCIA FERREIRA e JOAQUIM MARQUES se manifestassem acerca dos 
depoimentos apresentados pelo MPF (fl. 4981). 

 
Despacho de fl. 4982 determinando a intimação das partes para 

apresentarem alegações finais. 
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Alegações finais de JOSÉ MENEZES (fls. 4986/4991), do MPF (fls. 
4994/4996), de MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS (fls. 4998/5000) e de 
JOAQUIM MARQUES FARIA, por meio da DPU (fls. 5002/2006). 

 
Certidão informando o decurso do prazo sem que o CRTR/ES 

apresentasse alegações finais (fl. 5008).  
 
Vieram os autos conclusos. 
 
É o relatório. DECIDO. 
 
 
I – Atos de improbidade administrativa 
 
Não havendo questões processuais e/ou prejudiciais pendentes de 

análise por este Juízo, passo à análise do mérito. Vejamos: 
 
A questão posta sob o meu crivo cinge-se à aferição acerca da 

prática de atos de improbidade administrativa pelos Réus JOAQUIM MARQUES 
FARIA, MÁRCIA LÚCIA FERREIA DOS SANTOS e JOSÉ MENEZES, integrantes da 
Diretoria3 do CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA – 13ª 
REGIÃO, no período de 2009 a 2011, que teriam, em nítida violação ao dever de 
lealdade à Administração e aos princípios da moralidade e da legalidade, se 
beneficiado indevidamente com o recebimento de valores a título de Diárias, Ajudas 
de Custo e Verbas de Representação, cujas despesas eram autorizadas por eles 
próprios, sem qualquer justificativa, controle ou demonstração que, de fato, o 
dinheiro teria sido destinado às respectivas finalidades, ressaltando-se que 
muitas delas foram recebidas em duplicidade - e até em mais vezes - e 
ultrapassaram o teto quantitativo admitido por normas internas do referido conselho 
profissional (Resoluções CONTER nos 13/2005, 16/2008 e 09/20104), conforme  
apurado no Inquérito Civil – IC 1.17.000.000196/2014-93, acostado à petição inicial, 
o que, teria ensejado  prejuízos ao erário no montante de R$ 186.350,00 (fls. 
19/35). 

 
De fato, conforme demonstrado por meio do Procedimento 

Preparatório nº 1.17.000.000196/2014-93, posteriormente convertido em Inquérito 
Civil Público, JOAQUIM MARQUES FARIA, que ocupava o cargo de Diretor 
Presidente, e MÁRCIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, que atuava como 

                                                 
3
 O Réu JOAQUIM MARQUES FARIA, ocupava o cargo de Diretor Presidente, MÁRCIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, 

atuava como Diretora Tesoureira e JOSÉ MENEZES, respondia como Diretor Secretário. 

 
4
 Fls 556/560, 272/273 e 274/280. 
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Diretora Tesoureira, ou seja, os gestores responsáveis pelo CRTR/ES nos 
exercícios de 2009 a 2011, à época, autorizavam o pagamento e recebiam, 
indevidamente, Diárias, Verbas de Representação e Ajuda de Custo. Nesse 
aspecto, ressalte-se que JOAQUIM MARQUES FARIA foi eleito para o período de 
18 de maio de 2009 a 17 de novembro de 2011, tendo, contudo, renunciado ao 
referido cargo a partir de 01 de junho de 2011 (fl. 185).  

 
Extrai-se das Auditorias do Conselho Nacional de Técnicos em 

Radiologia - CONTER que, nos três anos da gestão de JOAQUIM MARQUES 
FARIA (2009, 2010 e 2011), foram realizados diversos pagamentos de Diárias, 
Verbas de Representação e Ajuda de Custo sem as devidas motivações, 
principalmente em favor dele mesmo, Diretor Presidente, e da Diretora 
Tesoureira MÁRCIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS.  

 
No exercício 2009, verifica-se que foram gastos: com verbas de 

representação, R$ 13.700,00, com diárias, R$ 61.409,16, e com ajuda de custo, R$ 
1.035,94, totalizando um montante de R$ 76.145,10 (fls.3073/3074). Dentre esses 
valores, o quadro comparativo de fl. 83 demonstra que, no ano de 2009, foi apurado 
um total de R$ 68.600,00 em valores pagos de Diárias e Verbas de Representação 
irregulares e sem justificativa. Vejamos: 

 
 2009: 
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Na auditoria do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia –

CONTER, referente à gestão de 2010 do CRTR 13ª RG/ES, consta que foram 
despendidos R$ 1.750,00 de Ajuda de Custo, R$ 10.600,00 com Verba de 
Representação aos Diretores e R$ 77.600,00 com Diárias, perfazendo um total de 
R$ 89.950,00 (fl. 122). No respectivo relatório, consta uma tabela com as datas, os 
números dos cheques e seus valores, cujo beneficiário é JOAQUIM MARQUES 
FARIA, referentes a valores de diárias pagas a ele somando o total de R$ 60.800,00 
(fls.122/124). Acerca destas, o CONTER se pronunciou dizendo, à fl. 36: “Os 
valores, limites e definições fixados pelo CRTR 13ª Região são compatíveis com a 
norma estabelecida no CONTER, exceto quanto ao pagamento de Diárias” (fl. 
122). Ao final, fora constatado “a ausência de motivo de deslocamento nos 
Recibos de Diárias e Ajudas de Custo” (item 39 – fl. 124). Foi contabilizado no ano 
de 2010 o montante de R$ 89.150,00 (fl. 83) em valores pagos de Diárias e Verbas 
de Representação irregulares e sem justificativas. Não obstante, tais despesas 
foram aprovadas pelo Conselho Regional (fl. 44 do IC). Vejamos: 

 
 2010: 
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No tocante ao ano de 2011, último ano da gestão de JOAQUIM, na 

Auditoria realizada pelo CONTER, foram apurados gastos com Ajuda de Custo, de 
R$ 9.100,00, com Verba de Representação aos Diretores, de R$ 31.545,72, e com 
Diárias, de R$ 32.100,00, totalizando R$ 72.745,72 (fl. 664). Ademais, consta a 
relação de cheques no montante de R$ 28.000,00, referentes a pagamento de 
Diárias e Ajudas de Custo, todos constando JOAQUIM como beneficiário, sem 
que haja motivo de deslocamento nos recibos das mesmas (fls. 664/665). No 
relatório realizado pelo CRTR/ES consta o total de R$ 70.900,00 (fl. 83), referente 
aos valores de Diárias e Verbas de Representação irregulares e sem justificativa no 
ano de 2011. Todavia, as contas desse ano também foram aprovadas pelo CRTR/ 
ES. Vejamos: 

 

 

JFES
Fls 5029

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARIA CLAUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND.
Documento No: 16795682-263-0-5009-46-74937 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 .



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1877, Ilha de Monte Belo, Vitória/ES. CEP: 29053-245 

Tel. (27) 3183-5054. Fax nº (27)3183-5052.  E-mail: 05vfci@jfes.jus.br  
5ª VARA FEDERAL CÍVEL  

 

 
Processo nº 0134358-14.2015.4.02.5001 (2015.50.01.134358-7) - Tipo: A - Fundamentacao individualizada 
 

22 

 

JFES
Fls 5030

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARIA CLAUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND.
Documento No: 16795682-263-0-5009-46-74937 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 .



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1877, Ilha de Monte Belo, Vitória/ES. CEP: 29053-245 

Tel. (27) 3183-5054. Fax nº (27)3183-5052.  E-mail: 05vfci@jfes.jus.br  
5ª VARA FEDERAL CÍVEL  

 

 
Processo nº 0134358-14.2015.4.02.5001 (2015.50.01.134358-7) - Tipo: A - Fundamentacao individualizada 
 

23 

 
 
Assim, somando-se os valores de Diárias, Ajudas de Custo e Verbas 

de Representação irregulares e sem justificativas emitidas nos anos de 2009, 2010 e 
2011 e apuradas pelo CONTER, tem-se o total de R$ 228.650,00. 

 
Os documentos de solicitação para pagamentos de Diárias, Ajudas 

de Custo e Verbas de Representação e das respectivas autorizações (fls. 755/1879 
e 3249/4343), as planilhas de fls. 1921/1934, os cheques de fls. 1890/1913 e 
1949/3060 e demais elementos probatórios acostados aos autos (fls. 4384/4600, 
dentre outros), confirmam as irregularidades apontadas pelo MPF, quais sejam:  

 
→ não há menção a nenhum processo administrativo ou outro 

tipo de procedimento que demonstre que havia controle dos gastos;  
 
→ não há nenhuma especificação do fato gerador das despesas 

em questão, ressaltando o registro genérico de “despesas variáveis” (sub: 3.1.1.1-
02) (fl. 755, a título exemplificativo);  
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→ há pagamento de diárias em duplicidade, triplicidade e até 

em quadruplicidade (fls. 1921/1934);  
 
→ há concomitância de pagamentos referentes a Diária e Ajuda 

de Custo ou Diária e Verbas de Representação, em afronta ao disposto na 
Resolução nº 13/2005 CONTER – que regulamenta o pagamento de Verba de 
Representação, de Diárias e Ajuda de Custo no CONTER e Conselhos Regionais de 
Técnicos em Radiologia -, que dispõe, no parágrafo único do art. 2º, o seguinte: “o 
Diretor do Sistema que não residir no município e/ou região metropolitana sede do 
respectivo Conselho, quando se deslocar para a sede do mesmo, fará jus ao 
recebimento de no máximo 12 (doze) diárias, no mês de sua concessão, não 
acumuláveis com qualquer outro tipo de Ajuda de Custo ou Verba de 
Representação”; 

 
→ as solicitações para pagamentos de Diárias, Verbas de 

Representação e Ajuda de Custo não indicam o período determinado em que o 
funcionário ficaria afastado e; 

 
→ as solicitações de viabilização de verbas e as autorizações 

destas despesas eram, praticamente em sua totalidade, assinadas por 
JOAQUIM (Diretor Presidente) em conjunto com MÁRCIA (Diretora Tesoureira), 
sendo eles mesmos os principais beneficiários das Diárias/Verba de 
Representação/Ajuda de Custo. 

 
A partir da análise da microfilmagem dos cheques nos 852062; 

852064; 852263; 852349; 852369; e 852570, obtidos, inicialmente, nos autos do 
processo nº 0000674-90.2015.4.02.5001 (pedido de quebra de sigilo bancário), 
constatou-se, conforme exposto pelo MPF, que: 

 
→ todos os cheques foram sacados diretamente no caixa por 

JOAQUIM - Diretor Presidente - no Município de Vitória, com exceção de um só; 
 
→ o cheque de nº 852349, emitido em benefício de MÁRCIA 

LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS - Diretora Tesoureira -, foi sacado por 
JOAQUIM (fl. 1902 - fl. 1594 da referida ação cautelar); 

 
→ os cheques nº 852062 e nº 852064, solicitados nos dias 15/04 

e 16/04, referem-se ao pagamento de diária para o mesmo período; 
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→ o cheque nº 852570 foi apresentado na agência Mata da Praia 
no dia 19/06/2010, no meio do período (18 a 20/06) em que JOAQUIM 
MARQUES FARIA estaria viajando a serviço. 

 
Após a obtenção da microfilmagem de outros cheques (fls. 

1890/3060) - conforme pedido de fls. 1916/1920, formulado naquele feito cautelar -, 
concluiu-se, conforme exposto pelo MPF, após o cruzamentos de dados contidos 
nas Solicitações de Diárias, Verbas de Representação e Ajudas de Custo, com 
aqueles colhidos da microfilmagem dos cheques e com os dados constantes dos 
registros dos pontos eletrônicos (fls. 4384/4600), pela presença das seguintes 
inconsistências: 

 
→ na maioria, em massa, dos cheques emitidos nos anos de 

2009, 2010 e 2011 para pagamento de Diárias, Ajudas de Custo e Verbas de 
Representação, constam como beneficiários JOAQUIM MARQUES FARIA 
(Diretor Presidente) e MÁRCIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS (Diretora 
Tesoureira); 

 
→ a maior parte dos cheques foi sacado na agência da Mata da 

Praia, em Vitória, por JOAQUIM MARQUES FARIA e KEULA (Gerente 
Administrativo do Conselho), ressaltando que, mesmo não sendo os beneficiários 
das solicitações das verbas, os dois também sacavam nessas ocasiões; 

 
→ a grande maioria dos requerimentos de pagamentos das 

verbas citadas não indica o período de afastamento do funcionário; 
 
→ muitos cheques foram emitidos para um mesmo período sob 

a mesma justificativa, de forma que a solicitação de liberação de verba foi 
duplicada, triplicada e até quadruplicada em alguns casos, como, por exemplo, 
os cheques nº 852296, nº 852297, nº 852298 e nº 852300 que foram emitidos em 
favor de JOAQUIM para o período de 19/11/2009 a 20/11/2009, gerando o 
pagamento de quatro diárias e meia (fls. 1921/1934); 

 
→ pagamento concomitante em diversos requerimentos de 

Diárias, Ajuda de Custo e/ou Verbas de Representação (exemplo às fls. 07 e 08 
da tabela), o que é proibido pela Resolução CONTER Nº 13/2005, como já dito; 

 
→ a existência de registro biométrico da presença de 

funcionário na sede do órgão na mesma data em que recebeu diárias por 
deslocamento, tendo sido sacados os cheques na agência da Mata da Praia, em 
Vitória. A título exemplificativo: o cheque nº 852348, referente ao pagamento de 
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Diária, sacado por JOAQUIM na Mata da Praia no dia 17/12/2009 em que bateu o 
ponto eletrônico às 11h57 (fl. 1924); 

 
Diante dessa situação, contabilizou-se o montante gasto pelo 

CRTR/ES com o pagamento de Diárias, Ajuda de Custo e Verbas de Representação 
sem justificativa no período da gestão de JOAQUIM MARQUES FARIA e de  
MÁRCIA LÚCIA FERREIRA, que perfaz um total de R$ 186.350,00, sendo R$ 
68.000,00 no ano de 2009; R$ 86.950,00 em 2010 e R$ 31.400,00 em 2011. 

 
Sendo assim, está devidamente comprovado que os Réus 

JOAQUIM MARQUES FARIA - Diretor Presidente - e MÁRCIA LÚCIA FERREIRA 
DOS SANTOS - Diretor Tesoureiro -, no período de 2009 a 2011, liberaram verbas 
indevidas em benefício próprio - em sua grande maioria - através de documentos de 
solicitações/autorizações irregulares de Diárias, Verbas de Representação e Ajudas 
de Custo assinados por eles próprios e sem qualquer motivação, a maior parte 
deles sem o devido preenchimento, de forma que os valores referentes a estas 
eram pagos sem que houvesse o deslocamento que as ensejariam. Tais 
documentos encontram-se às fls. 755/1879 e 3249/4343, sendo relevante a 
reprodução, a título exemplificativo, de um deles (fl. 755): 
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Por outro lado, embora o Réu JOSÉ MENEZES - Diretor Secretário - 
tenha recebido algumas poucas verbas sob análise, não restou demonstrado que 
ele tivesse procedido à solicitação de viabilização para o pagamento de Diárias, 
Verbas de Representação e/ou Ajuda de Custo e/ou à autorização para os 
respectivos pagamentos. Ou seja, não assinou documentos à exemplo daquele 
de fl. 755, acima reproduzido. 
 

Nesse ponto, frise-se que, no período ora apurado (2009 a 2011), 
somente constata-se, em nome de JOSÉ MENEZES, a existência de 
“solicitação/recibo” de Diárias, Verbas de Representação e/ou Ajuda de Custo, a 
exemplo dos documentos de fls. 955, 1077, 3645, 3687, 3770, 3809, 3950, 3975. 
 

Inclusive, conforme informado no depoimento testemunha KEULA 
CORREA DA SILVA - que trabalhou no Conselho Regional de Radiologia no período 
de 2001 a 2014, atuando nos cargos de Auxiliar a Gerente Administrativo -, colhido 
neste Juízo, tem-se que JOAQUIM pedia para ela fazer o saque dos cheques de 
Diárias e o dinheiro era entregue a ele. Ademais, afirma que a autorização e a 
emissão de pagamentos de Diárias eram funções apenas do Presidente e da 
Tesoureira, ressaltando que o Diretor Secretário (JOSÉ MENEZES) não tinha 
acesso à Tesouraria, ou seja, não tinha nenhum tipo de poder de decisão 
quanto à concessão de Diárias.   
 

Tais informações - quanto à ausência de ingerência de JOSÉ 
MENEZES na autorização dos pagamentos de Diárias - foram ratificadas pela 
testemunha MARCOS VALÉRIO NEPPEL DE LIMA, em seu depoimento colhido 
neste Juízo. Acrescenta que não havia comprovação dos deslocamentos em relação 
ao pagamento das diárias e, ao questionar ao JOAQUIM acerca das justificativas, 
ele afirmava que já tinha encaminhado tudo ao CONTER, em Brasília/DF. 
 

Logo, não resta dúvida de que as solicitações de viabilização de 
verbas e as autorizações destas despesas eram assinadas por JOAQUIM - Diretor 
Presidente - em conjunto com MÁRCIA - Diretora Tesoureira -, ora Réus, sendo eles 
mesmos os principais beneficiários das Diárias, Verbas de Representação e Ajudas 
de Custo, não havendo qualquer atuação do Réu JOSÉ MENEZES - Diretor 
Secretário - nesse mister. 

 
Ademais, no relatório do CRTR/ES, embora mencione, 

genericamente, que a responsabilidade pela gestão e administração do órgão nos 
anos de 2009, 2010 e 2011 era de JOAQUIM MARQUES FARIA, de MÁRCIA LÚCIA 
FERREIRA DOS SANTOS e de JOSÉ MENEZES, afirma que “a autorização de 
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todas as retiradas foi assinada pelo Diretor Presidente e a maioria em conjunto 
com a Diretora Tesoureira, como depreende de cópias em anexo” (fl. 84). 

 
Portanto, uma vez não configuradas sequer ilegalidades de autoria 

do Réu JOSÉ MENEZES quanto à autorização das despesas em questão, mostra-
se prejudicada a aferição acerca da prática de atos de improbidade administrativa 
em relação a ele, motivo pelo qual a pretensão autoral deve ser julgada 
IMPROCEDENTE quanto ao mesmo. 

 
Por sua vez, quanto aos Réus remanescentes, quais sejam, 

JOAQUIM MARQUES FARIA e MÁRCIA LÚCIA FERREIRA, tem-se que, para a 
transmudação das ilegalidades por eles praticadas em improbidade 
administrativa, necessária a presença do elemento subjetivo, ressaltando a 
exigência do dolo específico - no caso do art. 9º da Lei nº 8.429/92 -; ao menos, da 
culpa grave5, - na hipótese do art. 10 -; e do dolo - quanto à tipificação no art. 11 -, 

                                                 
5
 Trata-se de culpa grave equiparável ao próprio dolo, ainda que genérico ou eventual, na medida em que, como 

improbidade tem o significado de imoralidade, desonestidade, malícia e má índole, “não se pode admitir desonestidade, 
deslealdade e corrupção por negligência, imprudência ou imperícia”. Com efeito, “ninguém é desonesto culposamente por 
descuido ou imperícia” e “ninguém pratica atos de corrupção, a não ser deliberadamente” (José Antônio Lisbôa Neiva. 
Improbidade administrativa: legislação comentada artigo por artigo: doutrina, legislação e jurisprudência. 3ª ed., ver. e atual. 
Niterói, RJ: Impetus, 2012. p. 96). 
 
Nesse sentido: 
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADES 
NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. ACÓRDÃO QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO 
ART. 10 DA LIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO DANO PRESUMIDO. 1. A jurisprudência do STJ considera 
indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das 
condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 
(EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010). 2. Nos 
termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, as condutas descritas no art. 10 da LIA demandam a comprovação de 
dano efetivo ao erário público, não sendo possível caracterizá-lo por mera presunção. 3. Na hipótese em exame, o Tribunal de 
origem consignou expressamente a ausência de demonstração da efetiva lesão ao patrimônio público, de modo que a 
alteração das conclusões adotadas, para o fim de verificar a existência de dano aos cofres públicos, demandaria, 
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, 
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1585939/PB, Rel. 
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018). 
 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ATO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 
SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 
n. 2). 2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973, porquanto o Tribunal de Justiça, com fundamentação clara e coerente, 
externou fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide, sendo, por isso, desnecessária a 
integração pedida nos aclaratórios. 3. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, 
improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo "indispensável para a caracterização 
de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da 
Lei 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino 
Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011). 4. Hipótese em que, em face das premissas fáticas assentadas no acórdão 
objurgado, que reconheceu o enquadramento do recorrente nos atos de improbidade administrativa (art. 11 da Lei n. 
8.429/1992), com a indicação expressa do elemento subjetivo (dolo genérico), a modificação do entendimento firmado pelas 
instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato 
incompatível com a via especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 5. (...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 
1111038/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 20/09/2018) 
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 
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ainda que na modalidade genérica - ou seja, a vontade do agente se esgota com a 
prática da conduta objetivamente ímproba sem exigir uma finalidade particular ou um 
resultado, - e/ou do dolo eventual - quando o agente não quer propriamente o 
resultado, entretanto, assume o risco de produzi-lo6. 

                                                                                                                                                         
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DA LEI Nº 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 
PREJUÍZO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A capitulação de condutas ao art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa exige 
para a sua caracterização a demonstração de: (a) prejuízo ao erário; e, (b) elemento subjetivo, que pode ser dolo ou 
culpa grave. Precedentes do STJ. 2. No caso em concreto, foi com base no conjunto fático e probatório constante dos autos 
que o acórdão recorrido concluiu que não foi demonstrado efetivo prejuízo ao erário, requisito indispensável para a 
configuração do ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10 da Lei nº 8.429/92. Rever os fundamentos acima 
elencados demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via recursal 
eleita a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1580128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016) 
 
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 10, INCISOS V, VIII, XI E XII, DA LEI Nº 8.429/92. MÁFIA 
DAS ÂMBULÂNCIAS. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. 
PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO E DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. DOSIMETRIA. 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS COLETIVOS. 1 – (...). 6 - Quantos aos membros da comissão permanente de licitação e, portanto, 
responsáveis pela condução regular dos procedimentos licitatórios, restou devidamente comprovado que agiram, pelo 
menos, com culpa grave, na medida em que tinham conhecimento das normas aplicáveis ao procedimento licitatório 
e, ainda assim, diante das graves irregularidades praticadas, como, por exemplo, a ausência de pesquisa de preço de 
mercado e de qualquer parecer da assessoria jurídica, deram prosseguimento aos procedimentos licitatórios. 7 – (...). 
14 - Recursos de apelação interpostos pelos demandados parcialmente providos, apenas para excluir a condenação pelo 
pagamento de indenização por danos morais coletivos. 15 - Remessa necessária desprovida e recursos de apelação 
parcialmente providos. (Acórdão 0000763-90.2009.4.02.5109 APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - Recursos - 
Processo Cível e do Trabalho Relator(a) ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES Relator para Acórdão  ALUISIO 
GONÇALVES DE CASTRO MENDES  TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO 5ª TURMA ESPECIALIZADA  Data 30/01/2017 Data 
da publicação 03/02/2017).  
 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 10 E 11 DA LEI Nº 8.429/92. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas contra sentença que, em ação 
civil pública de improbidade administrativa, julgou improcedente o pedido, entendendo o Juiz de primeiro grau pela inexistência 
de comprovação de prejuízo ao erário no montante de R$ 52.240.117,96, bem como de conduta dolosa, assinalando ser 
incabível a aplicação dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92 e sanções correlatas. 2. In casu, o MPF assinalou a existência de 
irregularidades nos termos de parceria firmados entre o Município de Quissamã e o réu INBESPS, com a substituição indevida 
do ente municipal na prestação de serviços à saúde, no período de 2004 a 2010, sem prévio procedimento licitatório, e com 
contratação de profissionais sem concurso público. Afirma, outrossim, que a Controladoria Geral da União apontou várias 
irregularidades em Relatório Preliminar referentes aos Termos de Parceria nº 01/2004, 03/2007 e 04/2008. 3. Com efeito, para 
a imposição das penalidades previstas na LIA, a conduta ímproba dos réus deve restar caracterizada e devidamente 
provada nos autos, o que não se vislumbra no presente caso, ante a ausência de conduta dolosa (ou culpa grave, no 
caso do art. 10 da LIA) para caracterizar o ato questionado como de improbidade, nos termos do art. 10 ou art. 11 da 
Lei nº 8.429/92. 4. (...) 6. Remessa necessária e apelações do MPF e da União Federal conhecidas e desprovidas.  (Acórdão 
0002201-38.2010.4.02.5103 APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 
Relator(a)  JOSÉ ANTONIO NEIVA   Relator para Acórdão JOSÉ ANTONIO NEIVA  TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO 7ª 
TURMA ESPECIALIZADA  Data  19/09/2016  Data da publicação  30/09/2016). 
 
6
 Nesse sentido: 

 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11 DA LEI 8429/92. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. 
ELEMENTO SUBJETIVO DO ATO ÍMPROBO EXPRESSAMENTE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A hipótese em questão diz respeito 
ao ajuizamento de ação civil pública, pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face de agente penitenciário, pela 
suposta prática de ato ímprobo, consistente na permissão para que um albergado masculino dormisse na cela da ala feminina 
junto de outras detentas, mediante recebimento e quantia, bem como teria requerido empréstimo de um albergado, além de 
comunicar indevidamente falta disciplinar de um detento. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de 
que não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo 
elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92 
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No caso concreto, verifica-se que a finalidade nitidamente 

desonesta dos atos praticados pelos Réus JOAQUIM e MÁRCIA implica ofensa ao 
princípio da moralidade administrativa. Deve-se levar em conta que a probidade 
administrativa consiste no dever de o agente público (ou terceiro) relacionar-se 
com a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções - 
públicas ou não -, sem aproveitar de artifícios para obtenção de proveito 
pessoal (ou para terceiros). Por conseguinte, o desrespeito a esse dever é que 

                                                                                                                                                         
é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, 
nas hipóteses do artigo 10. 3. Os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8429/92, como 
visto, dependem da presença do dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a 
Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente. 4. Na hipótese dos autos, verifica-se que Corte a quo 
concluiu pela presença do dolo genérico na conduta do agente, tendo consignado que "diante dos fatos e provas 
apresentados, é notória a ofensa do apelante na consecução de ato que deveria promover, especialmente em se 
tratando de situação que tinha pleno conhecimento em razão de sua participação". A reversão de tal entendimento é 
tarefa que demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos o que é vedado ante o óbice 
preconizado na Súmula 7 deste Tribunal. 5. No que concerne à apontada violação ao art. 12 da Lei 8429/92, a análise da 
pretensão recursal no sentido de que sanções aplicadas não observaram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 
com a consequente reversão do entendimento manifestado pelo Tribunal de origem, exige o reexame de matéria fático-
probatória dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental não 
provido. (AgRg no AREsp 768.394/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
05/11/2015, DJe 13/11/2015) 
 
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 
7/STJ E 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se na origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa 
em desfavor de Aderbal dos Santos Andrade e Alceu José Nunis Junior, servidores públicos do INSS, pela prática de fraude 
contra a previdência social, consistente na concessão de forma irregular de benefícios de pensão por morte e auxílio-doença. 
2. A caracterização dos atos de improbidade previstos no art. 11 da Lei 8.429/92 está a depender da existência de dolo 
genérico na conduta do agente. Precedentes do STJ. 3. A concessão indevida de benefício previdenciário pode se 
caracterizar como ato de improbidade administrativa. Para tanto, é imprescindível a demonstração de dolo, ao menos genérico, 
do agente. 4. O Tribunal a quo consignou na sua decisão: "Com relação ao réu Aderbal dos Santos Andrade, entendo deva ser 
mantida a sentença, visto que sua atuação foi mínima, sem que haja qualquer indício de atuação dolosa para a consecução de 
ato de improbidade". 5. Quanto à existência do elemento subjetivo, o Tribunal de origem foi categórico ao reconhecer a 
ausência do dolo do servidor Aderbal dos Santos Andrade. Portanto, ausente o elemento subjetivo, seja o dolo genérico, seja o 
dolo específico. 6. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda 
reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 7. 
Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1384136/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 25/08/2015, DJe 10/09/2015) 
 
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. VI, 
DA LEI N. 8.429/92. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DOLO E MA-FÉ AFIRMADO PELA 
CORTE DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos 
termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, 
da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário demonstrar a má-fé ou o dolo 
genérico na prática de ato tipificado no aludido preceito normativo. Precedentes: REsp 1161215 / MG, Rel. Ministra 
Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, DJe 12/12/2014, AgRg no REsp 1223106 / 
RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/11/2014, AgRg no REsp 1382436 / RN, Rel. Ministro Humberto 
Martins, Segunda Turma, DJe 30/08/2013. 2. No caso dos autos, o acórdão a quo consignou que não houve má-fé no ato 
praticado pelo ex-prefeito. Sendo assim, a reforma do acórdão recorrido é inviável, por demandar o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, vedado pela Súmula nº 7/STJ, bem como por estar em consonância ao entendimento da jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça quanto aos elementos necessários para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 
11 da Lei 8.429/92. Precedentes: AgRg no REsp 1337757 / DF, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 
4ª Região), Primeira Turma, DJe 13/05/2015, AgRg no AgRg no REsp 1484630 / PE, Ministro Mauro Campbell Marques, 
Segunda Turma, DJe 25/03/2015 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1420875/MG, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 09/06/2015) 
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caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade 
administrativa qualificada. 

 
Ora, os Réus, atuando na gestão do CRTR/ES, na condição de 

Diretor Presidente, no caso do JOAQUIM MARQUES FARIA, e de Diretora 
Tesoureira, na hipótese da MÁRCIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, tinham, por 
certo, discernimento suficiente para, consciente e voluntariamente, saber que a 
solicitação de verba e a autorização do pagamento de Diárias, Verbas de 
Representação e Ajudas de Custo – na maioria dos casos, em benefício deles 
próprios -  sem o atendimento das condições mínimas - e óbvias - para o 
recebimento das respectivas verbas, quais sejam, os efetivos deslocamentos deles 
para outro Município e o recebimento uma única vez de idêntica rubrica, retratam 
condutas ilegais, imorais e desleais com a Administração Pública, acarretando 
gastos sem justificativas e prejuízos ao erário. 

 
Não é preciso ter conhecimento técnico ou de gestão pública para 

saber que dinheiro público deve ser empregado na finalidade a qual se destina. 
Ou seja, não se pode esperar conclusão diversa do homem médio de boa-fé, até 
mesmo do indivíduo com baixa escolaridade, que já sabe, por experiência de vida, 
que a utilização de verba pública deve ser justificada, sob pena de dano ao erário e 
possível enriquecimento sem causa.  

 
Impossível que os Réus não soubessem que estavam 

autorizando e/ou recebendo volumoso dinheiro sem qualquer respaldo sequer 
fático, muito menos legal. Ou seja, autorizavam e se beneficiavam com o 
recebimento de Diárias, Verbas de Representação cumulativamente, vedado pela 
norma (Resolução nº 13/2005 do CONTER – acima transcrita), bem como de forma 
duplicada, triplicada e quadriplicada, sem sequer, muitas vezes, sair do 
Município de seus domicílios ou indicar o período do deslocamento, consoante 
apurado pelo MPF, devidamente comprovado nos autos, ao cruzar dados de 
cheques, pagamentos dessas rubricas e do controle biométrico de frequência ao 
local de trabalho dos referidos Réus. 

 
Portanto, infere-se que os Réus agiram com o intuito deliberado e 

consciente - ou, ao menos, com culpa grave e dolo genérico/eventual - de 
utilizar a máquina pública para conceder benefícios indevidos para eles próprios - 
em sua maioria - e para terceiros, causando, além de enriquecimento sem causa, 
evidente lesão ao erário de R$ 186.350,00, conforme apurado e calculado na 
tabela de fls. 19/35. 

 
Com efeito, por certo, não se trata de mera irregularidade formal 

suscetível apenas de correção administrativa, mas sim de típica improbidade 
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administrativa, porquanto atrelada a atitude intencional dos Réus, comprometedora 
de princípios éticos e critérios morais. 

 
De conseguinte, tais condutas encontram-se tipificadas no art. 

9º, caput (recebimento de vantagem indevida), no art. 10, caput (lesão ao 
erário) e no art. 11, caput (violação aos deveres de honestidade, moralidade, 
legalidade e lealdade à Administração), todos da Lei nº 8.289/92. 

 
Por fim, convém registrar que, em que pese tramitar na 1ª Vara 

Federal Criminal desta SJ/ES a Ação Penal nº 0500481-81.2016.4.02.5001, 
ajuizada contra os ora Réus JOAQUIM MARQUES FARIA e MÁRCIA LÚCIA 
FERREIRA DOS SANTOS, versando sobre os mesmos fatos, não há qualquer 
prejudicialidade da referida ação penal - que se encontra, atualmente, em fase de 
alegações finais7 - em relação à presente ação por improbidade administrativa. Isso 
porque, em tese, os Réus podem ser submetidos a sanções nas esferas penal, cível, 
administrativa e de improbidade administrativa pelo mesmo fato, porquanto, em 
nosso ordenamento jurídico, vige a independência e a autonomia entre as 
referidas instâncias8. Inclusive, o art. 12 da Lei nº 8.429/92 prevê que as 

                                                 
7
 Informação extraída do Sistema MPS APOLO. 

 
8
 Nesse sentido: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO EM 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO NAS PENAS PREVISTAS 
NO ARTIGO 12 DA LEI 8.429/1992. CUMULAÇÃO RAZÓAVEL, ADEQUADA E PROPORCIONAL. OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO E NULIDADE INEXISTENTES. 1. (...)'". 6. Acerca da responsabilidade do servidor por ato ilícito, os artigos 
121 e 125 da Lei 8.112/1992, destacam que respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições, e que as respectivas sanções poderão cumular-se, sendo independentes entre si; e o artigo 12 da LIA, acrescenta 
que sem prejuízo das referidas responsabilidades e sanções, o servidor também está sujeito as sanções por ato de 
improbidade, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, e não sanções alternativas, como supôs a embargante. 7. 
Há independência e autonomia entre as instâncias, inclusive para efeito de aplicar as penalidades, nas diversas 
esferas de responsabilidade, como constou do julgamento da apelação pela Turma que "O fato de ter sido aplicada a pena 
de perda do cargo público na sentença condenatória penal não prejudica a condenação na ação de improbidade administrativa, 
dada a autonomia das instâncias e, ainda porque, no juízo criminal a decisão ainda é provisória, sujeita ao julgamento da 
apelação nesta Corte. Seja como for, evidente que o fato, com circunstâncias tais quais narradas e provadas, é incompatível 
com o exercício do cargo público, logo o efeito mais imediato da comprovação da improbidade administrativa é impor a perda 
do cargo público, cujo exercício abusivo, ilegal, desleal e ímprobo permitiu que, mediante fraude e falsidade, fosse lesado o 
erário, com pagamento indevido de diárias de deslocamento.", não se cogitando em violação ao artigo 935 do Código Civil. 8. 
Desse modo, são manifestamente improcedentes os presentes embargos de declaração, pois a parte repisa as mesmas 
questões já enfrentadas no julgamento da apelação e do primeiro acórdão embargado, devidamente rechaçadas no acórdão 
ora embargado, inexistindo qualquer omissão, contradição ou nulidade no julgamento impugnado, mas mera contrariedade da 
embargante, que pretende a todo custo a inversão da solução dada. 9. Por fim, houve o efetivo reconhecimento de 
IMPROCEDÊNCIA das teses suscitadas, que a embargante se nega a aceitar, manifestando expressamente sua 
contrariedade, a pretexto de omissão, contradição ou nulidade, como vistos, inexistentes nos julgamentos realizados, 
revelando a impropriedade da via recursal eleita. 10. Embargos de declaração rejeitados. 
(AC 00051139020074036103, JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 
DATA:31/05/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) 
 
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO. RECURSO 
DA UNIÃO. LITISCONSORTE ATIVA. ACRÉSCIMO DA PENA DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. GRAVIDADE DA 
ILEGALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. 
EXPEDIÇÃO INCABÍVEL DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA PARA EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL; RECURSO PROVIDO. 1. A ação foi ajuizada pelo MPF contra FÁTIMA MARIA ROCHA TAUMATURGO com base no 
Processo Administrativo n.º 35000.001276/2005-11, da Corregedoria Geral da Receita Federal do Brasil. Teria sido apurado 
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penalidades decorrentes da prática de atos de improbidade administrativa serão 
aplicadas “independentemente das sanções penais, civis e administrativas”.  

 
Nesse aspecto, independentemente de eventual absolvição da 

parte-Ré em ação penal, esta pode vir a ser condenada em ação de improbidade 
administrativa, havendo vinculação apenas quanto à sentença absolutória que 
reconhece a inexistência do fato (art. 386, IV, do CPP) ou a negativa de autoria (art. 
386, VI , do CPP) 9. Situação na qual não se insere o caso dos autos. 

 
 
II – Sanções 
 
Configurada, portanto, a prática de atos de improbidade 

administrativa pelos dois Réus acima destacados, JOAQUIM MARQUES FARIA e 
MÁRCIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, passo a analisar as sanções que 
devem ser a eles cominadas. Vejamos: 

 
A aplicação das sanções pela prática de ato de improbidade deve 

ocorrer à luz da proporcionalidade, de modo a evitar a cominação de penas 
excessivas em relação ao ilícito praticado, sem, contudo, privilegiar a impunidade. 

 
Além disso, na fixação das penas, “o juiz levará em conta a 

                                                                                                                                                         
que ela beneficiou terceiros com a emissão irregular de Certidões Negativas de Débitos (CND) e Certidões Positivas de Débito 
com Efeito de Negativa (CPD-En) quando exercia o cargo de Agente Administrativo na agência Parquelândia, Fortaleza, do 
INSS. 2. A condenação impôs as seguintes penas: "3. DISPOSITIVO Em face do exposto, ante a análise da prova dos autos, 
JULGO a presente lide PROCEDENTE, condenando a promovida à devolução dos danos causados ao erário, em valor a ser 
apurado em execução da sentença; suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos e ao pagamento de multa civil no valor 
de 20 (vinte) vezes a remuneração recebida". 3. A União, na qualidade de litisconsorte ativa, roga também pela perda do cargo 
público. 4. A servidora foi demitida do cargo em abril de 2010 pelo Ministério da Previdência Social em razão das 
irregularidades verificadas pela Corregedoria da Receita Federal do Brasil. 5. Esse fato não constitui óbice à decretação da 
perda do cargo em sede de ação civil pública, tendo em mente a independência entre as instâncias judicial e a administrativa. 
Em perfeita síntese, o então Ministro do Superior Tribunal de Justiça Castro Meira lançou na ementa do Mandado de 
Segurança n.º 15.951/DF: "5. O processo administrativo disciplinar e a ação de improbidade, embora possam acarretar 
a perda do cargo público, possuem âmbitos de aplicação distintos, mormente a independência das esferas civil, 
administrativa e penal. Logo, não há óbice para que a autoridade administrativa apure a falta disciplinar do servidor 
público independentemente da apuração do fato no bojo da ação por improbidade administrativa. Precedentes". 6. Os 
atos ímprobos da apelada estão inequivocamente provados nos autos, colidiram de modo frontal com os princípios basilares da 
Administração Pública, com dano ao erário, e foram induvidosamente dolosos, porquanto ela expediu as certidões irregulares 
do INSS com sua senha mediante atos omissivos e comissivos. 7. (...). Apelação provida. (AC 00130476320104058100, 
Desembargador Federal José Maria Lucena, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data::22/05/2014 - Página::172.) 

 
9
  Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: 

I - estar provada a inexistência do fato; 
II - não haver prova da existência do fato; 
III - não constituir o fato infração penal; 
IV –  estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;  
V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;      
VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1o do art. 28, todos do 
Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;                     
VII – não existir prova suficiente para a condenação.                           
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extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente”, 
nos termos do art. 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, além de circunstâncias 
agravantes e atenuantes, como: a capacidade econômica e intelectual dos 
acusados, consoante o posicionamento da jurisprudência vigente10 e da doutrina 

                                                 
10

 ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ILÍCITO INCONTROVERSO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ANTES DA 
CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA PUNIÇÃO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANISTIA OU PERDÃO JUDICIAL 
NA APLICAÇÃO DA LEI DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS 
POLÍTICOS. DOSIMETRIA MÍNIMA. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem aferiu a inequívoca existência de atos de 
improbidade (simulação de despesa pública e subtração do pagamento correspondente). No entanto, tendo em vista que os 
agentes reconheceram a procedência da ação e ressarciram o Erário, a Corte local afastou a punição. 2. O ressarcimento, 
embora deva ser considerado na dosimetria da pena, não implica anistia do ato de improbidade. Pelo contrário, é um dever do 
agente que, se não o fizesse por espontânea vontade, seria impelido pela sentença condenatória, nos termos do art. 12 da Lei 
8.429/1992. 3. A Lei de Improbidade não teria eficácia se as penalidades mínimas impostas fossem passíveis de 
exclusão por conta do ressarcimento. Entender dessa forma significa admitir que o agente ímprobo nunca será punido 
se ressarcir o Erário antes da condenação. Isso corresponderia à criação jurisprudencial de hipótese de anistia ou 
perdão judicial ao arrepio da lei. 4. O reconhecimento judicial da configuração do ato de improbidade (fato 
incontroverso segundo o acórdão recorrido) leva, necessariamente, à imposição de sanção, entre aquelas previstas na 
Lei 8.429/1992, ainda que minorada no caso de ressarcimento. 5. Aplicação da pena de suspensão de direitos políticos 
dos agentes ímprobos, quantificada no mínimo legal, consideradas as atenuantes (reconhecimento judicial do ilícito 
por parte dos acusados e ressarcimento). 6. Recurso Especial provido. (STJ. REsp 1009204/MG, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 17/12/2009) 
 
“Ementa PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.º 13/STJ. ADMINISTRATIVO. LEI DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA 
APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. 1. (...) 2. In casu, a controvérsia a ser dirimida cinge-se em definir se as penas acessórias 
do art. 12, da Lei n.° 8.429/92, inflingidas aos ex-vereadores,  foram aplicadas de forma razoável e proporcional ao ato ímprobo 
praticado. 3. As sanções do art. 12, da Lei n.° 8.429/92, não são necessariamente cumulativas, cabendo ao magistrado a 
sua dosimetria; aliás, como resta claro do parágrafo único do mesmo dispositivo. 4. No campo sancionatório, a 
interpretação deve conduzir à dosimetria relacionada à exemplariedade e à correlação da sanção, critérios que 
compõem a razoabilidade da punição, sempre prestigiada pela jurisprudência do E. STJ. (Precedentes: REsp 291.747, 
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de  18/03/2002 e RESP 213.994/MG, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ de 27.09.1999) 
5. Revela-se necessária a observância da lesividade e reprovabilidade da conduta do agente, do elemento volitivo da 
conduta e da consecução do interesse público, para efetivar a dosimetria da sanção por ato de improbidade, 
adequando-a à finalidade da norma. 6. Hipótese em que  foi ajuizada ação de improbidade tendo em vista que o Presidente 
da Câmara Municipal, e os vereadores no Município de Guaíra-PR, no período de 1993/1996, perceberam indevidamente no 
mês de janeiro de 1995, respectivamente, à época da propositura da demanda, R$ 378,73 (trezentos de setenta e oito reais e 
setenta e três centavos), e R$ 252,49 (duzentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e nove centavos) sendo certo que foram 
condenados ao ressarcimento integral do dano ao erário, bem como à perda da função pública, à suspensão dos direitos 
políticos por cinco ano, ao pagamento de multa civil, correspondente à metade do valor que deve ser ressarcido e à  proibição 
de contratação com o Poder Público ou de recebimento de beneficios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco anos. 7. É 
cediço que a ausência de razoabilidade da sanção infirma a sua "legalidade", à luz do art. 12, da Lei n.° 8.429/92 e seu 
parágrafo único. É cediço em sede de cláusula doutrinária que: com efeito, reza o art. 5º, LIV/88 que ninguém será "privado da 
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". Privação de liberdade há de ser interpretada, aqui, de modo mais 
amplo possível. Não se trata de pena privativa de liberdade. Uma restrição a direitos políticos não é pena privativa de 
liberdade, mas prova o agente do gozo de uma liberdade política, v.g., candidatar-se a cargos públicos, ou a cargos eletivos, 
ou de usufruir do direito-dever de voto. Uma sanção que proíbe alguém de contratar com a administração pública, ou dela 
receber benefícios fiscais ou creditícios, subvenções, por determinado período, atinge a sua liberdade de contratar e de 
participar da vida negocial. Ademais, privação dos bens também mercê ampla compreensão. Quando o Estado ajuíza uma 
ação civil pública visando a condenação do agente ao pagamento de multa civil, parece-me que há perspectiva de privação 
dos bens. Também um processo administrativo que tenha por finalidade imposição de multa pode atingir os bens dos 
indivíduos, dada a perspectiva executória de uma eventual decisão sancionatória. Essa locução não quer significar, em pobre 
dicção literal e pouco criativa, que somente aqueles que respondem a processos de execução, com patrimônio diretamente 
submetido ao risco de constrição, teriam o supremo direito ao devido processo legal. Outros, respondendo a ações 
indenizatórias, ainda na fase cognitiva, milionárias ou não, não teriam direito ao atendimento do art. 5º, LIV, da CF/88? 
Evidentemente que têm mais pessoas esse direito. Consta que o projeto original do art. 37, caput, da Carta de 1988 previa, 
expressamente, o princípio da razoabilidade, tendo sido banido do texto final. Nem por isso, todavia, deve ser desconsiderado. 
Anote-se que há um princípio da razoabilidade das leis, princípio que tem sido acolhido na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, e na boa doutrina, condenando-se a discrepância entre o meio eleito pelo próprio legislador e o fim almejado . 
"A atribuição ao Judiciário do controle das leis mediante o juízo de valor da proporcionalidade e da razoabilidade da norma 
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pátria11. 
 
Deve-se partir da premissa, ademais, de que, nas ações de 

improbidade administrativa, admite-se a imputação de sanção que já foi objeto de 

                                                                                                                                                         
legal não pretende substituir a vontade do juiz. Antes, a este cabe pesquisar a fidelidade do ato legislativo aos efeitos 
essenciais da ordem jurídica, na busca da estabilidade entre o poder e a liberdade. Os Magistrados devem obediência ao 
princípio geral da razoabilidade de suas medidas e atos. Trata-se de um princípio com reflexos, portanto, processuais. 
Nenhuma medida judicial pode ser "desarrazoada", arbitrária, absurda (...) Ademais, a razoabilidade é um fundamental 
critério de apreciação da arbitrariedade legislativa, jurisdicional e administrativa, porque os tipos de condutas 
sancionadas devem atender a determinadas exigências decorrentes da razoabilidade que se espera dos Poderes 
Públicos. (...) Uma decisão condenatória dessarrazoada, por qualquer que seja o motivo, será nula de pleno direito, viciada 
em sua origens, seja fruto de órgãos judiciários, seja produto de deliberações administrativas ou mesmo legislativas, eis a 
importância de se compreender a presença do princípio da razoabilidade dentro da cláusula do devido processo legal (in Fábio 
Medina Osório, in Direito Administrativo Sancionador, Ed. Revista dos Tribunais). 8. Consectariamente, independentemente do 
reexame de matéria fático-probatória, insindicável, em sede de recurso especial, pelo E. STJ, ante a incidência do verbete 
sumular n.º 07/STJ, revela-se evidente a excessividade das penas aplicadas aos recorrentes, com notória infração ao art. 12, 
parágrafo único, da Lei 8.429/92. 9. Forçoso concluir que, nos casos em que a lei não fixa critério a ser obedecido na inflição 
da sanção, é defeso ao STJ invadir a discricionariedade judicial prevista em lei. Outrossim, erigido em critério legal e 
desobedecido o mesmo em face de error in judicando, vislumbra-se inequívoca a violação legal que embasa a 
irresignação recursal. 10. Recurso especial interposto por Heraldo Trento e Outro parcialmente conhecido e recurso 
especial de Paulo Celinski e Outros, integralmente conhecido e ambos providos para que sejam condenados, tão-
somente, ao ressarcimento dos valores indevidamente recebidos, afastando-se as demais penalidades acessórias 
impostas aos recorrentes.” (STJ - RESP 664856 - Processo: 200400798140 - PR - PRIMEIRA TURMA - DJ 02/05/2006 - 
Relator(a)  LUIZ FUX).  

 
“Ementa AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE HOSPITAL CONVENIADO COM O SUS. CARGO EM 
COMISSÃO. DEDICAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. 1. Não 
restou comprovada violação do artigo 28 da Lei n.º 8.080/1990, sob a ótica de que no cargo em comissão de Diretor do 
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, conveniado com o SUS, descumpriu o dever de dedicação em tempo integral. 2. Para 
a aplicação de penalidade por improbidade administrativa, impõe-se fazer um juízo de proporcionalidade, no sentido 
de que a sanção deve ser proporcional ao fato praticado. Além disso, deve-se ter presente uma graduação de um 
máximo a um mínimo, sobre ilicitudes administrativas, desde a improbidade administrativa (grau máximo) até eventual 
irregularidade administrativa (grau mínimo). 3. O fato principal atribuído ao requerido, consistiu no desempenho de 
atividades profissionais em outros estabelecimentos de saúde, além de clinicar em seu próprio consultório médico. Estaria 
legalmente proibido de assim agir, enquanto no exercício de cargo de diretoria no âmbito do SUS. 4. No caso concreto, não 
obstante possa configurar irregularidade administrativa tal fato, não parece razoável enquadrá-lo como improbidade 
administrativa. De um lado, não há prova de que o descumprimento da dedicação exclusiva tenha comprometido o 
desempenho das atividades de direção. 5. Por fim, nada há no sentido de que o requerido tenha faltado com suas obrigações 
quando na direção do hospital, que tenha sido relapso, negligente, nem que tenha causado a este prejuízos morais e/ou 
econômicos.” (TRF 4

a
 REGIÃO - AC - Processo: 200372010055388 - SC - QUARTA TURMA - D.E. 25/06/2007 - Relator(a)  

MARGA INGE BARTH TESSLER).  
 
 
11

 Ressalte-se as lições de EMERSON GARCIA e ROGÉRIO PACHECO ALVES (in Improbidade Administrativa, 4ª ed., Lumen 
Júris, Rio de Janeiro: 2008, p.491/492): 

“Individualizadas as sanções e fixada a ‘reprimenda base’, consoante as diretrizes traçadas, deve o órgão jurisdicional 
valorar a presença de eventuais circunstâncias agravantes e atenuantes, o que permitirá a fixação de uma reprimenda 
condizente com a natureza da conduta e a personalidade do agente, conferindo transparência à decisão judicial. 

De acordo com os ensinamentos de Marcelo Caetano, relativos à responsabilidade disciplinar dos agentes públicos e 
perfeitamente aplicáveis a este estudo, devem ser consideradas circunstâncias agravantes, com influência imediata na fixação 
da dosimetria das sanções a serem aplicadas ao agente, ‘a produção efetiva de resultados prejudiciais ao serviço, ao interesse 
geral ou a terceiros nos caos em que fosse previsível como efeito necessários da conduta; a intenção de produzir esses 
resultados; a premeditação; a combinação ou coligação com outras pessoas para a prática do fato; o ser praticado durante o 
cumprimento de uma pena disciplinar; a reincidência; a acumulação de infrações; a publicidade do fato provocada pelo próprio 
agente; a prática depois de advertido por outro funcionário do caráter ilítcito do fato; a categoria superior e o nível intelectual e 
de cultura, etc. São circunstâncias atenuantes, em especial, da responsabilidade disciplinar, o bom comportamento anterior do 
agente, o ter prestado serviços relevantes, a confissão espontânea do fato, a provocação de superior hierárquico, o ter sido 
praticado o fato por acatamento de boa-fé de ordem superior a que não fosse devida obediência etc.’ 
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condenação em outra sede, não havendo que se falar em bis in idem pela 
geração de dupla penalização. Isso porque, nessa hipótese, o réu se limitará a 
pagar a quantia somente uma vez, comprovando nas demais ações a efetivação do 
pagamento. Em outras palavras: a proibição da dupla penalização se restringe ao 
abalo patrimonial que o executado poderá sofrer. Logo, não se pode impedir a 
formação de um título executivo judicial, em razão do simples fato de já existir um 
outro título de natureza judicial ou extrajudicial.12 

                                                 
12

 Nesse sentido: 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO DO DANO. CONDENAÇÃO NO 
ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO JUDICIAL PELO MESMO DANO. BIS IN IDEM. 
INOCORRÊNCIA. 1. Existe a compreensão, expressa em acórdãos da Turma, de que a existência de título executivo 
(extrajudicial), oriundo do TCU, em matéria de dano patrimonial em improbidade, torna desnecessária a geração de outro título 
(judicial) pela mesma dívida, expresso na sentença condenatória da ação de improbidade administrativa, por falta de interesse 
de agir. 2. Tem prevalecido, todavia, o entendimento de que nada impede a geração do duplo título, com a observação 
de que, no final das contas, apenas um deles poderá ser executado, pelo que o prejuízo à parte, na geração do 
segundo, seria mais formal do que material. 3. "A proibição da dupla penalização se restringe ao abalo patrimonial que 
o executado poderá sofrer." (STJ - REsp 1135858/TO, 2ª Turma, DJe 05/10/2009). Havendo a dupla apenação, o réu se 
limitará a pagar a quantia somente uma vez, comprovando nas demais ações a efetivação do pagamento. 4. Apelação 
provida. (AC 00017849520064013311, DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, TRF1 - QUARTA TURMA, e-DJF1 
DATA:19/05/2015 PAGINA:1325.) 
 
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE COISA 
JULGADA AFASTADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DOLO. MÁ-FÉ. INDISPONIBILIDADE DE BENS. VIABILIDADE DA 
MEDIDA. 1. A preliminar de coisa julgada não merece prosperar, uma vez que, na ação penal, pretendeu o Ministério Público 
Federal a condenação do réu como incurso nas penas do art. 171, §3º do CP, tendo sido a indenização no valor de R$ 
41.592,04 fixada na forma do art. 387, IV do CPP, de acordo com o qual o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor 
mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido. Na presente 
ação, o que se pretende é a condenação do réu pelo ato de improbidade por ele praticado, sendo o ressarcimento ao erário 
uma das penalidades passíveis de aplicação. 2. Nada impede que as penalidades, ainda que idênticas, sejam aplicadas 
em ambas as ações. Segundo entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, a formação de mais de um título 
executivo é possível, não havendo, no caso, que se falar em bis in idem, que se restringe apenas ao pagamento da 
dívida, ou seja, ao abalo patrimonial a ser suportado. Em outros termos, havendo a dupla penalização, o réu se limitará 
a pagar a quantia somente uma vez, comprovando nas demais ações a efetivação do pagamento. 3. Inobstante tal 
argumento, é de se considerar que a ação penal em questão não teve o seu trânsito em julgado, mais uma razão pela 
qual deve ser rechaçada a preliminar articulada pelo réu/apelante. 4. Tendo por base a mesma fundamentação acima 
delineada, a ação anulatória nº 2002.61.00.028774-8 (de cuja existência o Ministério Público Federal deu notícia nos autos por 
meio dos pareceres de fls. 448/454 e 521/524), ainda que baseada nos mesmos fatos narrados nesta ação de 
responsabilidade por ato de improbidade administrativa, em nada interferirá na sua conclusão, razão pela qual deixa-se de 
converter o julgamento em diligência, conforme requerido pelo parquet. 5. (...). 12. Apelações a que se nega provimento. (AC 
00289878920024036100, DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 
Judicial 1 DATA:10/01/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) 
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO AO 
RESSARCIMENTO DO DANO – EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL PROVENIENTE DE DECISÃO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS – CO-EXISTÊNCIA DOS TÍTULOS EXECUTIVOS – POSSIBILIDADE – NÃO-OCORRÊNCIA DE 
BIS IN IDEM. 1. O fato de existir um título executivo extrajudicial, decorrente de condenação proferida pelo Tribunal de 
Contas da União, não impede que os legitimados ingressem com ação de improbidade administrativa requerendo a 
condenação da recorrida nas penas constantes no art. 12, II da Lei n. 8429/92, inclusive a de ressarcimento integral do 
prejuízo. 2. A formação do título executivo judicial, em razão da restrição às matérias de defesa que poderão ser 
alegadas na fase executória, poderá se mostrar mais útil ao credor e mais benéfica ao devedor que, durante o 
processo de conhecimento, terá maiores oportunidades para se defender. 3. Ademais, não se há falar em bis in idem. 
A proibição da dupla penalização se restringe ao abalo patrimonial que o executado poderá sofrer. O princípio não 
pode ser interpretado de maneira ampla, de modo a impedir a formação de um título executivo judicial, em razão do 
simples fato de já existir um outro título de natureza extrajudicial. 4. Na mesma linha de raciocínio, qual seja, a de que o 
bis in idem se restringe apenas ao pagamento da dívida, e não à possibilidade de coexistirem mais de um título executivo 
relativo ao mesmo débito, encontra-se a súmula 27 desta Corte Superior. Recurso especial provido. (REsp 1135858/TO, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 05/10/2009) 
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Outrossim, não há que se falar em cumulatividade necessária das 

sanções, cabendo ao magistrado, conforme as peculiaridades do caso, estipular 
quais punições são adequadas e em que grau13. 

  

Tecidas essas considerações, verifica-se que o art. 1214, da Lei nº 
8.429/92 prevê as seguintes sanções, a saber: 1) ressarcimento do dano; 2) perda 
da função pública; 3) suspensão dos direitos políticos; 4) proibição de contratar com 
o Poder Público e receber benefícios creditícios ou fiscais; e 5) multa civil. 

 
Em primeiro lugar, havendo lesão aos cofres públicos, deverão os 

Réus JOAQUIM MARQUES FARIA e MÁRCIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS, 
solidariamente, proceder ao ressarcimento do montante atualizado de R$ 
330.081,1015 (valor histórico de R$ 186.350,00 – fls. 19/35). 

                                                 
13

 Nesse sentido: 
“Ementa CIVIL. AÇÃO CIVIL POR ATOS DE IMPROBIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VERBA DE SUPRIMENTO DE 
FUNDOS NA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO VALOR APURADO DE R$ 4.120, 34. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE 
NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO RÉU DE PROVOCAR SEU PRÓPRIO DEPOIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 
QUE DESAFIA AGRAVO DE INTRUMENTO, NÃO INTERPOSTO.  NÃO COMPROVADA A NULIDADE DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVIO DISCIPLINAR POR OBEDECER A CUNHO POLÍTICO. LEI DE IMPROBIDADE (8.429/92). APLICAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA 
DAS SANÇÕES DO ARTIGO 12, III, DA LEI 8.429/92. PENALIDADE DE MULTA CIVIL APLICADA. I. (...) IV. A aplicação 
cumulativa das penalidades previstas no art. 12 da Lei de Improbidade (8.429/92) não é obrigatória, devendo ser 
adequada à situação peculiar do agente e própria a cada conduta, podendo ser aplicadas em bloco ou isoladamente, 
de acordo com a gravidade e natureza das irregularidades cometidas. Precedentes STJ: RESP 300184, RESP 505068, 
TRF5ª: AC 241785, AC 357184. VI. (...) VII. Apelos parcialmente providos.” (TRF 5

a
 REGIAO - AC 357321 - Processo: 

199983000182109 - PE – Quarta Turma - DJ  18/11/2005 - Relator(a)  Desembargadora Federal Margarida Cantarelli).  
 
 
14

 Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009). 
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, 
quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até 
três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de dez anos; 
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se 
concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de 
multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de cinco anos; 
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o 
proveito patrimonial obtido pelo agente. 
 
15

  

Valor a atualizar: 186.350,00
 

Data do valor: 01 Janeiro 2009
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Nesse aspecto, ressalte-se que o prejuízo ao erário pela prática de 

improbidade administrativa, praticada por agentes em concurso, implicará 
responsabilidade solidária pelo ressarcimento do dano, independentemente do 
ganho auferido, nos termos dos arts. 3º, 5º e 12, I, da Lei nº 8.249/92 e arts. 186, 
187 e 942, do Código Civil16. 

                                                                                                                                                         

Data para atualização: 28 Fevereiro 2019
 

Calcular
 

 

R e s u l t a d o :  

Valor a atualizar: 186.350,00  

Data do valor: 01/01/2009  

Coeficiente de atualização em 01/01/2009: 
1,771296  

Coeficiente de atualização em 28/02/2019: 
1,00  

Valor atualizado para 28/02/2019: 
330.081,10  

 
16

 Nesse contexto, colacionam-se os seguintes julgados: 
 
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE 
BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. 1. No ato de 
improbidade administrativa do qual resulta prejuízo, a responsabilidade dos agentes em concurso é solidaria. 2. É 
defeso a indisponibilidade de bens alcançar o débito total em relação a cada um dos co-obrigados, ante a proibição legal do 
excesso na cautela. 3. Os patrimônios existentes são franqueados à cautelar, tanto quanto for possível determinar, até a 
medida da responsabilidade de seus titulares obrigados à reparação do dano, seus acréscimos legais e à multa, não havendo, 
como não há, incompatibilidade qualquer entre a solidariedade passiva e as obrigações divisíveis. 2. Recurso especial 
improvido. (REsp 1119458/RO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 
29/04/2010)

16
 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.305.782 - MG (2010/0080008-0) RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 
AGRAVANTE : CONSTRUTORA  ÉPURA LTDA ADVOGADO : LUCIANA GARCIA GOMES E OUTRO(S) AGRAVADO   : 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCESSO DE 
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA.  
DECISÃO 
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Construtora Épura LTDA, inconformada com a decisão proferida pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a qual negou seguimento ao recurso especial manejado em face de acórdão 
assim ementado (fl.32): 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONDENAÇÃO DOS 
REQUERIDOS NAS PENAS DO ARTIGO 12 DA LEI N. 8.429/92 - EXECUÇÃO SOLIDARIEDADE - EXCESSO NÃO 
COMPROVADO. Há solidariedade passiva entre os réus da ação de improbidade, no que tange ao ressarcimento 
integral do dano, que decorre da própria lei de regência, haja vista o dispositivo por seus artigos 3º, 5º e 12, inciso I, 
destacando-se que se ambos os requeridos concorreram para o dano apurado, impõem-se a responsabilização em 
razão do prejuízo causado ao erário público, independentemente do ganho auferido pelos agentes. Não evidenciando a 
agravante o alegado excesso de execução, o desprovimento do recurso é medida de rigor, mostrando-se inviável a discussão 
de matérias, em sede de execução de sentença, já apreciadas e transitadas em julgado. Os embargos de declaração opostos 
às fls. 57/66 foram rejeitados. Contrarrazões apresentadas às fls. 96/101. Alega a ora recorrente, nas razões do especial, que o 
aresto recorrido violou os arts.  3º e 12 da Lei n. 8.429/92, e arts. 258 e 265 do Código Civil, ao argumento de que houve 
excesso de execução por parte do Ministério Público pelo fato de impor solidariedade entre os executados. Sustenta que a 
solidariedade não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes.  
É o relatório. Passo a decidir. 
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Por sua vez, a sanção referente à condenação ao pagamento de 

multa civil merece ser acolhida, dado o seu caráter punitivo. Portanto, como medida 
repressiva aos atos ímprobos por ele praticados, imputo aos Réus JOAQUIM 
MARQUES FARIA e MÁRCIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS os valores 
correspondentes a 15 vezes as suas últimas remunerações líquidas, cujos 

                                                                                                                                                         
Tendo sido preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, passo a análise do especial. 
O especial não merece prosperar, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já apontou pelo caráter 
solidário da obrigação de reparar o dano, tanto que entendeu que, até a liquidação, devem permanecer bloqueados bens 
suficientes para dar cabo da execução em caso de procedência da ação. 
Sobre o ponto, vejam-se os julgados abaixo: 
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. GARANTIA DE EVENTUAL 
EXECUÇÃO. LIMITES. VALOR DO DANO AO ERÁRIO, ACRESCIDO DE POSSÍVEL IMPOSIÇÃO DE MULTA CIVIL, 
ESTIMADO PELO AUTOR DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTAURAÇÃO DE LIQÜIDAÇÃO. 
PODERES DE CAUTELA E DE CONDUÇÃO DO FEITO PELOS MAGISTRADOS. OBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGAIS 
SOBRE VEDAÇÃO À INDISPONIBILIDADE. 1. É pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo o qual a 
indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa de modo suficiente a 
garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa 
civil como sanção autônoma. Precedentes. 2. Na espécie, o Ministério Público Federal quantifica inicialmente o prejuízo ao 
erário na esfera de vinte e cinco milhões de reais. Esta é, portanto, a quantia a ser levada em conta na decretação de 
indisponibilidade dos bens, não esquecendo o valor do pedido de condenação em multa civil, se houver (vedação ao excesso 
de cautela). 3. Ocorre que, contando a ação civil pública com vinte e cinco réus, e dado o desenvolvimento incipiente da 
instrução processual, não é possível aferir, agora, o grau de participação de cada parte na consecução de eventuais condutas 
ímprobas. 4. Daí porque aplica-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, até a liqüidação, devem 
permanecer bloqueados tanto quantos bens foram bastantes para dar cabo da execução em caso de procedência da ação, na 
medida em que vigora entre os réus uma responsabilidade do tipo solidária. Precedentes. 5. Deixe-se claro, entretanto, que ao 
juiz responsável pela condução do processo cabe guardar atenção, entre outros, aos preceitos legais 
que resguardam certas espécies patrimoniais contra a indisponibilidade, mediante atuação processual dos interessados – a 
quem caberá, p. ex., fazer prova que determinadas quantias estão destinadas a seu mínimo existencial. 6. Recurso especial 
provido. (REsp 1195828/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 
04/10/2010) ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/92. ATO DE 
IMPROBIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CABIMENTO. 1. Os 
atos de improbidade que importem em enriquecimento ilícito (art. 9º) normalmente sujeitam o agente a todas as sanções 
previstas no art. 12, I, pois referidos atos sempre são dolosos e ferem o interesse público, ocupando o mais alto 'degrau' da 
escala de reprovabilidade. Todos são prejudicados, até mesmo os agentes do ato ímprobo, porque, quer queiram ou não, 
estão inseridos na sociedade que não respeitam. 2. Na reparação de danos prevista no inciso I do art. 12 da Lei n. 
8.429/92, deverá o julgador considerar o dano ao erário público, e não apenas o efetivo ganho ilícito auferido pelo 
agente do ato ímprobo, porque referida norma busca  punir o agente não só pelo proveito econômico obtido 
ilicitamente, mas pela prática da conduta dolosa, perpetrada em ferimento ao dever de probidade. 3. Na  hipótese em 
que sejam vários os agentes, cada um agindo em determinado campo de atuação, mas de cujos atos resultem o dano 
à Administração Pública, correta a condenação solidária de todos na restituição do patrimônio público e indenização 
pelos danos causados. 4. Recursos especiais conhecidos em parte e improvidos. (REsp 678599/MG, Rel. Ministro JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 15/05/2007, p. 260) RECURSO ESPECIAL. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITE DA 
CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. 1. No ato de improbidade 
administrativa do qual resulta prejuízo, a responsabilidade dos agentes em concurso é solidaria. 2. É defeso a indisponibilidade 
de bens alcançar o débito total em relação a cada um dos co-obrigados, ante a proibição legal do excesso na cautela. 3. Os 
patrimônios existentes são franqueados à cautelar, tanto quanto for possível determinar, até a medida da responsabilidade de 
seus titulares obrigados à reparação do dano, seus acréscimos legais e à multa, não havendo, como não há, incompatibilidade 
qualquer entre a solidariedade passiva e as obrigações divisíveis. 2. Recurso especial improvido. (REsp 1119458/RO, Rel. 
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010) Ante o exposto, CONHEÇO 
do agravo de instrumento para em seguida NEGAR SEGUIMENTO ao recurso especial.  
Publique-se. Intimem-se. 
Brasília (DF), 09 de dezembro de 2010. 
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 
Relator 
(Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/12/2010) 
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montantes serão apurados em liquidação de sentença. 
 
No tocante à perda da função pública - assim entendido como 

qualquer cargo efetivo e/ou função/cargo de confiança eventualmente exercidos 
pelos Réus por ocasião do trânsito em julgado desta sentença -, tal sanção deve 
ser aplicada, porquanto compatível com os atos ímprobos perpetrados no 
caso sob análise. 

 
Essa sanção - perda da função pública - deve ser conjugada com a 

suspensão temporária dos direitos políticos, o que obstará, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, dentre outros efeitos, a assunção de cargo público. 

 
Quanto à proibição de contratação com o Poder Público e de 

receber benefícios creditícios ou fiscais, não as reputo condizentes e 
proporcionais à punição dos Réus pelos atos ímprobos praticados.  

 
 
Ante o exposto: 
 

1) JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral em relação ao Réu 
JOSÉ MENEZES; e 

 
2) JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral quanto aos Réus 

JOAQUIM MARQUES FARIA e MÁRCIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS para, 
nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92, condená-los: 

 
2.1) solidariamente, ao ressarcimento do prejuízo ao erário no 
montante atualizado de R$ 330.081,10; 
 
2.2) ao pagamento de multa civil, correspondente a 15 vezes as 
suas últimas remunerações líquidas, cujos montantes serão 
apurados em liquidação de sentença;  
 
2.3) à perda da função pública - assim entendido qualquer cargo 
efetivo e/ou função/cargo de confiança eventualmente exercidos 
pelos Réus por ocasião do trânsito em julgado desta sentença -, 
nos termos do art. 20 da Lei nº 8.429/92; e 
 
2.4) à suspensão de direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.429/92. 
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Sobre tais valores deverá incidir a Taxa Selic - que engloba juros de 
mora e correção monetária -, a partir do evento danoso (01/2009) quanto ao 
ressarcimento17; e a partir do seu arbitramento nesta sentença, quanto à multa 
civil18.  

                                                 
17

Nesse sentido: 
 PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. 
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. SANÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DIES A QUO DA DATA DO EVENTO DANOSO. CÓDIGO CIVIL. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. In casu, trata-se de multa civil fixada na sentença da Ação de Improbidade Administrativa 
por ofensa aos princípios administrativos. 2. As sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei da Improbidade 
Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito. 3. Assim, a correção 
monetária e os juros da multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos 
termos das Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo") e 
54 ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual") do STJ e do 
art. 398 do Código Civil. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1645642/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017) 

 
18

 Nesse sentido: 
“Ementa PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS (ART. 322 DO CPC). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EX-
PREFEITOS. CONVÊNIO. MUDANÇA UNILATERAL DO OBJETO. CONSTRUÇÃO EM LOCAL DIVERSO DO FIXADO. 
CONSTITUÇÃO DE ATO ÍMPROBO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS 
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAL. ART. 12 DA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA BIS IN IDEM. PENA DE MULTA. CORREÇÃO 
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA. JUROS. TERMO INICIAL. DATA DA LIBERAÇÃO DAS 
VERBAS. INCIDÊNCIA. 0,5% A/M (MEIO POR CENTO AO MÊS) ATÉ 10 DE JANEIRO DE 2003. TAXA SELIC A PARTIR 
DESTA DATA. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS E DAS CUSTAS. LEI 1.060/50. 
1. Nas ações de improbidade administrativa que correm à revelia, os prazos fluem independentemente de intimação pessoal do 
revel, nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil. Nulidade afastada. 2. A modificação unilateral de contrato 
administrativo firmado entre o município e o extinto ministério não constitui ato de mera irregularidade ou inabilidade do gestor 
público, mas ato ímprobo, capaz de violar os princípios da legalidade, moralidade e eficiência da Administração Pública. 3. 
Aquele de pratica ato ímprobo está submetido às diferentes esferas de responsabilidade previstas pelo ordenamento jurídico, 
não havendo que se falar em dupla punição, nos termos do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa. 4. Nas ações de 
improbidade administrativa, quando houver condenação à pena de multa, a correção monetária deverá incidir a partir 
da data da sentença. 5. Tratando-se de fato gerador que se protrai no tempo, a definição legal dos juros de mora deve 
observância ao princípio do direito intertemporal segundo o qual tempus regit actum. Sendo assim, os juros de mora hão de ser 
calculados a partir do evento danoso (súmula 54/STJ) à taxa e 0,5% ao mês (art.1.062 do CC/1916) até a entrada em vigor do 
Código Civil de 2002, quando então deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora no pagamento de impostos 
devidos à Fazenda Nacional (art. 406 do CC/2002), ou seja, a Selic. (AgRg no REsp 1157093/PR, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, Dje 28/09/2010). 6. Quando o sucumbente for beneficiário da 
gratuidade de justiça, deve ficar suspensa a exigibilidade das custas e honorários, até que possa pagá-los sem prejuízo seu ou 
de sua família, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que se considerará prescrita, nos termos do art. 12 da Lei 
1.060/50. 7. Apelação do requerido provida em parte. Apelação do Ministério Público parcialmente provida.” (TRF 1ª Região -  
AC 200136000101219 - Relator(a) JUIZ FEDERAL EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho (CONV.) - TERCEIRA TURMA 
- e-DJF1 DATA:08/04/2011 PAGINA:149). 
 
“Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÕES SIMULADAS. FALTA DE AMPARO 
LEGAL. OFENSA À LEGALIDADE, MORALIDADE, HONESTIDADE. TRASNSFERENCIA DE UNIVERSIDADE 
ESTRANGEIRA PARA UFPB. OBTENÇÃO DE MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE FEDERAL. DANO A UFPB. 
CONSTATAÇÃO DE DOLO. APELO NÃO PROVIDO. 1. Apelações interpostas por Particulares, empossados em cargo em 
comissão do Município de Cruz do Espírito Santo-PB, em face de sentença prolatada, integrada pela decisão, que extinguiu 
sem julgamento do mérito a reconvenção e julgou procedente a ação de improbilidade administrativa ajuizada pelo Ministério 
Público Federal, condenando os Recorrentes, nas seguintes penas: a) ressarcimento integral do dano suportado pela UFPB, 
observado o custo médio por aluno a ser apurado em fase de execução, proporcional ao tempo que esteve matriculado no 
curso de medicina da UFPB,corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais, ou seja, juros de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, da citação até a entrada em vigor do Código Civil de 2002; e de 1% (um por cento) ao mês a partir de então; b) multa 
civil, em favor da UFPB, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sobre a qual a incidirão juros de 1% (um por cento) 
ao mês e correção monetária, ambos a partir da prolação desta sentença; c) suspensão dos direitos políticos pelo prazo 
de 3 (três) anos. 2. O decisum vergastado entendeu que os réus casados entre si, e matriculados no curso de medicina em 
Honduras, aproveitando-se da condição de amizade com o também réu Prefeito do Município de Cruz do Espírito Santo /PB, e, 
em conluio, foram nomeados para cargos em comissão, com a finalidade de requererem a transferência do curso de medicina 
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Os recursos decorrentes da condenação em pecúnia serão 
revertidos em favor da pessoa jurídica lesada (CONSELHO REGIONAL DE 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA – 13ª REGIÃO), nos termos do art. 18 da Lei nº 
8.429/9219. 

 
Em vista da sucumbência recíproca, condeno a Ré MÁRCIA LÚCIA 

FERREIRA DOS SANTOS ao pagamento das custas judiciais, já que o Réu 
JOAQUIM MARQUES FARIA detém o benefício da gratuidade de justiça, deferido 
fls. 4710/4711. Nesse ponto, ressalte-se que a isenção prevista no art. 18 da Lei nº 
7.347/85 somente se aplica à parte-Autora20. 

                                                                                                                                                         
da Universidade Nacional Autônoma de Honduras, em Tegucigualpa, para a Universidade Federal da Paraíba-UFPB. Como o 
pedido foi indeferido na seara administrativa, ludibriaram a Justiça Federal calcado nos referidos documentos de posse em 
cargo público, o que acarretou a concessão de ordem judicial de transferência, causando lesão à Justiça Federal e à UFPB. 3. 
No tocante à prescrição quinquenal intercorrente fundamentada no fato de que já decorreram mais de 10 (dez) anos sem 
conclusão de natureza formal que viesse a solucionar a lide, não merece acolhimento. A prescrição tratada no art. 23 da Lei 
8.429/92 somente se refere à prescrição da interposição da ação de improbidade. Assim, não socorre à pretensão do 
Recorrente, relativa à prescrição intercorrente. 4. Competência da justiça federal para processar e julgar a presente lide, em 
face do não exercício pelo agente político de cargo, emprego ou função na UFPB. Na medida em que há notícia e documentos 
que indicam a existência de conluio, fraude a prejudicar a referida Autarquia Federal, obrigando-a a receber aluno, por meio de 
decisão prolatada pela justiça federal, com base em documentos calcados em ilegalidade, há incidência direita do regramento 
constante do art. 109, I, a, da CRFB, atraindo a competência para esta Justiça Comum. 5. Rejeitada a ilegitimidade passiva da 
Recorrente. A condição de vinculação do agente público ao ente lesado não restou estabelecida nos arts. 1º e 2º da Lei 
8.429/92. Mencione-se que tais artigos, juntamente com o art. 3º da referida lei procuram estender a legitimidade passiva para 
todos aqueles que atentarem contra a probidade administrativa. Também, de se atentar que, o caso dos autos, refere-se a 
conluio de agentes para prática de ato lesivo à moralidade da atividade administrativa. 6. Não se pode entender por regular e 
legal ato praticado pelo Prefeito Municipal que nomeia indivíduos, para ocupar cargos comissionados simplesmente para lhe 
facultar a via aberta do judiciário à sua pretensão de cursar universidade federal. Observe-se que estes nunca exerceram a 
função, e que possuíam horário de trabalho incompatível, não tendo, inclusive, qualificação profissional necessária. Na 
verdade, o ato constituiu-se em uma nomeação simulada. 7. A posse do Recorrente foi anterior à lei criadora do referido cargo; 
o mesmo exigia que fosse exercido por profissional da área; há nítida incompatibilidade com a carga horária do cargo com o 
curso de medicina; no que tange ao cargo da Apelante, verifica-se que sequer foi criado. A alegação de que o Decreto 480/83 
previa os cargos não é verdadeira, tendo em vista que este somente disciplinava a estrutura administrativa do Executivo 
Municipal. De se acrescer, também, que os documentos comprovam que os cargos comissionados nunca foram exercidos 
pelos Recorrentes. 8. O suporte fático da lide envolve o concurso de vontades e condutas na criação e manutenção de farsa 
destinada à obtenção de vantagem, qual seja- o ingresso em universidade pública, subtraindo-se ao vestibular, pela posse 
ilegal em cargo público. Não há que se falar em boa-fé dos Recorrentes. 9. Dúvidas não há da existência de dano à UFPB, que 
foi obrigada a matricular os Recorrentes, com base em decisão judicial subsidiada em documento ilegal, emanado por 
autoridade pública em desobediência a princípios morais, que, em conluio com os Recorrentes, forjaram nomeação em cargo 
público para obtenção de transferência de instituição de ensino no exterior para universidade federal. As matrículas e o 
encargo mensal de manutenção dos estudantes na Universidade, gozando de todos os benefícios concedidos, geraram ônus 
financeiro e gasto público, sendo devido, portanto o ressarcimento. 10. Apelações não providas.” (TRF 5ª Região -  AC 
200905000959680 - Relator(a) Desembargador Federal Francisco Barros Dias - Segunda Turma - DJE - Data::12/08/2010 - 
Página::326). 
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 “Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente 
determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.” 
 
 
20

 Nesse sentido: 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 
18 DA LEI Nº 7.347/85. DESERÇÃO. 1. Trata-se na origem de discussão acerca da isenção do pagamento das custas em 
ação civil pública, diante da regra disposta no artigo 18 da Lei nº 7.347/85, para a parte ré. Decidiu o Tribunal de origem pela 
isenção das custas para o réu, ora recorrido. Insurge-se o Ministério Público contra essa decisão. 2. A jurisprudência desta 
Corte Superior é no sentido de que a isenção prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/85 dirige-se, apenas, ao autor da ação 
civil pública e não ao réu. Precedentes: AgRg no Ag 1344093/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 27/02/2012; AgRg nos EAg 1173621/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 

JFES
Fls 5051

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARIA CLAUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND.
Documento No: 16795682-263-0-5009-46-74937 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www2.jfes.jus.br/jfes/d004 .



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1877, Ilha de Monte Belo, Vitória/ES. CEP: 29053-245 

Tel. (27) 3183-5054. Fax nº (27)3183-5052.  E-mail: 05vfci@jfes.jus.br  
5ª VARA FEDERAL CÍVEL  

 

 
Processo nº 0134358-14.2015.4.02.5001 (2015.50.01.134358-7) - Tipo: A - Fundamentacao individualizada 
 

44 

 
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 18 

da Lei nº 7.347/85 c/c art. 128, § 5º, II, alínea “a”, da CF/8821.  

                                                                                                                                                         
CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2011, DJe 22/06/2011; AgRg no Ag 1366872/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 29/03/2011; AgRg nos EREsp 1060529/MG, Rel. Ministro 
FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/08/2010, DJe 28/10/2010; AgRg no Ag 1100404/SP, Rel. 
Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 4.8.2009; REsp 885.071/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 
Turma, DJ de 22.3.2007. 3. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1298685/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012) 
 
CUSTAS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 18, 
DA LEI Nº 7.347/85. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. I 
- Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no artigo 
535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento, o que não se verifica 
na hipótese. II - A decisão embargada pautou-se em firme posicionamento jurisprudencial desta eg. Corte de Justiça no 
sentido de que, a invocação do art. 18, da Lei da Ação Civil Pública como forma de isentar os ora embargantes das 
referidas custas, não tem o alcance por eles pretendido, porquanto tal isenção beneficia apenas a parte autora da ação 
que, no caso, é o Ministério Público (AgRg no REsp nº 1.096.146/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 19.03.2009, 
REsp nº 900.283/RS, Rel. p/ acórdão Min. CASTRO MEIRA, DJe de 06.02.2009, REsp nº 845.339/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, 
DJ de 15.10.2007, p. 237). III - Pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à 
oposição de declaratórios, principalmente com intuito de emprestar efeito infringente à decisão. Precedentes: EDcl 
nos EREsp 445.664/AC, Rel. Ministro  FERNANDO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe 26/03/2009, EDcl no AgRg nos 
EREsp 499.648/MA, Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVE LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe 21/08/2008. IV - Embargos de 
declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg nos EREsp 1003179/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, 
julgado em 12/05/2011, DJe 07/06/2011) 
 
 
21

 Art. 128. (...) 
§ 5º - Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, 
estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus 
membros:  
(...) 
II - as seguintes vedações: 
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais; 
 
 
Nesse sentido: 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS. RECURSOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. APLICAÇÃO DO CDC. 
POSSIBILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. 
SUCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. EXERCÍCIO DA 
FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO PARQUET, QUE É FINANCIADO PELOS COFRES PÚBLICOS. DESTINAÇÃO DA VERBA A 
QUE SE REFERE O CPC, ART. 20. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE SUCUMBENTE AO PAGAMENTO 
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A PARTE ADVERSA É O MINISTÉRIO PÚBLICO. I. Tendo encontrado 
motivação suficiente para fundamentar a decisão, não fica o Órgão julgador obrigado a responder, um a um, os 
questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório o propósito de infringência do julgado. II. A jurisprudência desta 
Corte é pacífica no sentido de que as normas legais tidas por violadas não debatidas no Acórdão recorrido devem ser arguidas 
por meio de Embargos de Declaração, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio Acórdão. Assim, 
incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III. Esta Corte já decidiu que aplica-se o Código de 
Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que configurada a relação de consumo. Precedente. IV. A decisão proferida 
em ação civil pública fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, no caso, no Distrito 
Federal e Territórios. Precedentes da Corte Especial. V. O Ministério Público tem por finalidade institucional a defesa dos 
interesses coletivos e individuais indisponíveis (CF, art. 127). A Lei 8.906/94, a seu turno, dispõe que os honorários 
sucumbenciais pertencem aos advogados, constituindo-se direito autônomo (art. 23), determinação que está na base 
da Súmula STJ/306. Nessa linha, não há título jurídico que justifique a condenação da parte sucumbente à remessa 
dos honorários para o Estado quando não se verifica a atuação de advogados no pólo vencedor. A par de não exercer 
advocacia, o Ministério Público é financiado com recursos provenientes dos cofres públicos, os quais são custeados, 
por entre outras receitas, por tributos que a coletividade já suporta. VI. Nega-se provimento ao Recurso Especial 
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, mantendo a não incidência de 
honorários, e dá-se parcial provimento ao Recurso Especial da BRASIL TELECOM S/A, restringindo os efeitos da decisão 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

 
Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao TRF da 2ª 

Região, em razão da procedência parcial da pretensão autoral. 
 
Após o trânsito em julgado22, insiram-se os nomes dos Réus 

JOAQUIM MARQUES FARIA e MÁRCIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS no 

                                                                                                                                                         
proferida na ação civil pública aos limites da competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, órgão prolator 
do julgamento.” 
(STJ. RESP 200800404464, SIDNEI BENETI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:07/10/2009.) 
 
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO PATRIMÔNIO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. 
DEMOLIÇÃO NÃO EFETIVADA. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO 
DE CONDUTA DOLOSA. ARTIGO 927, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. REGÊNCIA PELA LEI DA AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA: LEI Nº 7.347/85. AÇÃO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO QUE SE 
AFASTA. PRECEDENTES. I - Tratando-se de ação civil pública ajuizada com o intento de condenar o Distrito Federal à 
demolição de obra erigida irregularmente em área pública, não há que se falar na aplicação do disposto no artigo 927, do 
Código Civil, uma vez que a respectiva ação é regida por legislação específica - Lei nº 7.347/86, que nada dispõe sobre a 
necessidade de qualquer tipo de comprovação acerca da conduta do agente, se culposa ou dolosa, sendo suficiente o 
fundamento do acórdão recorrido de que o réu teria sido omisso, não adotando as necessárias e alardeadas providências para 
a demolição da obra. II - Nos termos da Lei nº 7.347/85, a condenação em honorários advocatícios se restringe à 
litigância de má-fé, devendo ser então afastada tal condenação imposta ao recorrente na instância ordinária, ainda que 
o Ministério Público tenha se sagrado vencedor nos autos da respectiva ação civil. Precedentes: REsp nº 785.489/DF, 
Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 29/06/2006; REsp nº 34.386/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 
24/03/1997; REsp nº 493.823/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 15/03/2004. III - Recurso parcialmente provido.” (STJ. 
RESP 200601173809, FRANCISCO FALCÃO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA:26/10/2006 PG:00265.) 
 
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DANO AMBIENTAL - - O DECISUM CONDENA A COMPANHIA 
SIDERÚRGICA NACIONAL A PROCEDER A REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS PRETÉRITOS CAUSADOS AO 
ECOSSISTEMA PELA SUA ATIVIDADE INDUSTRIAL, A SER FIXADA OPORTUNAMENTE EM LIQUIDAÇÃO DE 
SENTENÇA: - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO TEMPORAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À 
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR TER SIDO INDEFERIDA PROVA 
I – (...) Tendo sido devidamente enfrentada e explicitada a questão constitucional e/ou federal no Acórdão que se pretende 
impugnar, oportunamente, por meio de Recurso Extraordinário e/ou Especial, irrelevante é a menção ou indicação dos 
preceitos constitucionais e/ou dos dispositivos legais aplicados e, nesta rota, impertinentes revelam-se os embargos de 
declaração opostos, in casu. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA VIII - No que se refere à 
condenação em honorários sucumbenciais, conheço dos embargos de declaração nesta parte, para reconhecer a omissão do 
julgado recorrido no que se refere aos argumentos dispostos tanto na apelação cível da CSN, quanto nas contrarrazões por ela 
apresentadas, para, conferindo-lhes efeitos infringentes, alterar o v. acórdão recorrido, para excluir a condenação da CSN em 
honorários advocatícios sucumbenciais a favor do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro e da Associação dos 
Defensores da Terra. IX - Embargos de declaração opostos pela Associação Defensores da Terra desprovidos e providos, em 
parte, os embargos de declaração opostos pela CSN. (TRF2 - AC 200451040000841, Desembargadora Federal FATIMA 
MARIA NOVELINO SEQUEIRA, - OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::04/07/2012 - Página::310/311.) 
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO 
ANTÔNIO/RN. CONVÊNIO. FRACIONAMENTO IRREGULAR DE DESPESAS. OCORRÊNCIA. DISPENSA ILEGAL DE 
LICITAÇÃO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR. CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. 
CONDENAÇÃO. ART. 10. VIII. C/C ART. 12, II, DA LEI Nº 8.429/92. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. 
MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR E VENCEDOR. PRECEDENTE DO C. STJ. 1. (...)  9. Provimento do apelo do particular 
apenas para afastar a condenação em relação ao pagamento de verba honorária, por ser incabível em sede de ação civil 
pública quando a parte vencedora se trata do Ministério Público Federal. (EREsp 895.530/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 
18.12.09). 2. Recurso especial provido. (RESP 200802282023, RELATOR: CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJE 
DATA:19/05/2010) 10. Apelação do particular parcialmente provida. (TRF5 - AC 200984000110819, Desembargador Federal 
Francisco Wildo, - Segunda Turma, DJE - Data::15/06/2012 - Página::206.) 
 
 
22

 Na hipótese de ser mantida in totum esta sentença. 
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Cadastro Nacional dos Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, 
estabelecido pela Resolução nº 044, de 20/11/2007, do Conselho Nacional de 
Justiça23. 

 
Em seguida, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se. 

 
 

Vitória/ES, 01 de março de 2019. 
 
 

MARIA CLÁUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND 
Juíza Federal Titular da 5ª Vara Cível 

Assinado Eletronicamente 
 

JESSMS 
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 Condenação dos Réus JOAQUIM MARQUES FARIA e MÁRCIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS nas sanções decorrentes 
da prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, caput , 10, caput  e 11, caput , todos da Lei nº 8.429/93. 
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