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SENTENÇA

1. RELATÓRIO:

Trata-se  de  Ação  Civil  Pública  por  Improbidade  Administrativa  ajuizada  pelo 

Ministério Público Federal (MPF) em face de Jean Carlo Azevedo da Silva, objetivando, 

em síntese, a condenação nas sanções prescritas no inciso III, do ar. 12, da Lei nº 8.429/92.

Narra o MPF que o Autor praticou ato de improbidade administrativa que atentam 

contra  os  princípios  da  Administração  Pública,  ao  contratar,  sem  concurso  público, 

pessoas para atuação nas atividades finalísticas do CRF-8.

Aduz que instaurou o Inquérito Civil  Público nº  1.13.000.001106/2007-00,  após o 

Conselho  ter  recusado a  assinar  Termo de Ajustamento  de  Conduta  cujo  objeto  era  a 

estipulação  de  obrigação  para  admissão  de  pessoal  mediante  realização  de  concurso 

público.

Afirma que, após manifestação jurídica do Conselho, no qual se pretendeu justificar 

a  admissão  de  pessoal  sem  concurso  público,  foi  expedida  a  Recomendação  nº 

11/2012/3OFCIV/PR/AM, endereçada ao requerido, cujos objetivos eram a realização de 

concurso público para a admissão de pessoal e abstenção da contratação sem concurso 

público.
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Inicialmente,  o  Conselho,  por  seu  Presidente,  teria  solicitado  maior  prazo  para 

cumprimento da recomendação. Porém, passados quase dois anos, questionado sobre o 

cumprimento da recomendação, foi encaminhada nova manifestação jurídica, na qual se 

defendeu a desnecessidade de realização de concurso público.

Considerando  que  o  requerido  praticou  ato  de  improbidade  que  implica  em 

violação a princípios da Administração Pública, requereu a indisponibilidade de bens no 

montante equivalente à multa civil que considera ser aplicável.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 47/146.

Decisão indeferindo o pedido liminar às fls. 149/154.

Contestação às fls. 163/181.

Decisão recebendo a ação às fls. 193/196.

Certificação  de  que  decorreu  o  prazo  de  15  dias  sem  que  o  Requerido  se 

manifestasse à fl. 198.

Manifestação do MPF às fls. 201/202. 

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1.1 DOS  ATOS  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  QUE  ATENTAM 

CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

O art. 11 da Lei nº 8.429/92 estabelece como ato de improbidade administrativa que 

atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole 

os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Os incisos 

da norma também demonstram um rol exemplificativo.
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É possível identifica os seguintes requisitos que perfazem os atos de improbidade 

administrativa que atentem contra os princípios da Administração Pública: (a) a violação 

dos  princípios  que  regem  a  atuação  da  Administração  Pública  como  um  todo;  (b)  a 

conduta  dolosa  do  agente;  (c)  o  nexo  de  causalidade  entre  a  conduta  do  agente  e  a  

contrariedade aos princípios.

Ressalto, ainda, que é assente no STJ o posicionamento no sentido de que, para a 

configuração do ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da 

Administração, suficiente o denominado “dolo genérico”, não havendo a necessidade da 

comprovação do dolo específico (EREsp 772.241/MG; AgRg nos EREsp 1.260.963/PR; AgRg 

no AREsp 287679/MG).

A Constituição da República de 1988 prescreve, nos termos do seu art. 37, II, que a 

investidura em cargo ou emprego público  depende de aprovação prévia  em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 

cargo ou emprego, na forma prevista em lei,  ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão  declarado  em lei  de  livre  nomeação  e  exoneração.  Trata-se,  em verdade,  de 

exigência  condizente  com  o  Estado  Democrático  de  Direito,  que  perfila  tratamento 

igualitário  a  todos  os  cidadãos  e  garante  o  acesso  aos  cargos  públicos  baseado  na 

meritocracia.

Em decorrência dessa exigência, o próprio art. 37, § 2º, da Constituição Brasileira 

impõe que a não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e 

a punição da autoridade responsável, nos termos da Lei.
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Emerson Garcia ensina que:  “o preceito constitucional deve ser integrado com a Lei nº  

8.429/92, sujeitando o agente, da administração direta ou indireta, à tipologia estatuída no art. 11,  

caput, deste diploma legal, sempre que realizar contratações para o preenchimento de cargos que  

exigem a  aprovação  prévia  em concurso  público,  sem a  sua  realização.”  (GARCIA.  Emerson. 

Improbidade Administrativa. São Paulo. Saraiva, 2013. p. 504).

À luz disso, é possível concluir que a contratação de pessoal sem concurso público, 

fora  dos  casos  expressamente  permitidos  pelo  Texto  Constitucional,  perfaz  a  tipologia 

prevista no caput do art. 11 da Lei nº 8.429/92, salvo, diante do seu caráter residual ou 

subsidiário, quando ocorrer prejuízo ao Erário, vez que, nesta última configuraria os atos 

descritos no art.  10 da Lei  de Improbidade.  E,  de acordo com o STJ,  a contratação de 

servidor sem prévia aprovação em concurso público somente causaria prejuízo ao erário se 

o serviço não fosse prestado (AgRg no AREsp 488.608/RN).

Esclareço, ainda, que a contratação sem concurso público (conduta tipificada pelo 

caput do art.  11 da Lei  nº 8.429/92)  não se confunde com a frustração da licitude dos 

certames públicos (conduta esta tipificada pelo art. 11, inciso V, da Lei de Improbidade), 

pois na primeira situação a contratação é operacionalizada sem a realização do concurso 

público, ao passo que na segunda hipótese há a realização do certame sem a observância 

das formalidades exigidas para a sua lisura.

Visto isso, é preciso esclarecer que a controvérsia posta aos autos cinge-se em saber 

se a regra impositiva dos concursos públicos prevista na Constituição da República de 

1988 se aplica ou não aos Conselhos Profissionais  e,  se  sim, se  a sua não observância 
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ocasiona ato de improbidade administrativa.

Para tanto, reputo necessária a realização de uma pequena digressão.

A Lei nº 9.649/1998 atribuiu personalidade jurídica de direito privado aos conselhos 

profissionais,  ficando vedado o vínculo funcional  ou hierárquico com a Administração 

Pública.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da ADI 1.717, declarou 

a inconstitucionalidade do caput e dos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do art. 58 da Lei nº 

9.649/1998, restando consignado que a fiscalização das profissões, por se tratar de uma 

atividade típica de Estado, que abrange o poder de polícia, de tributar e de punir, não  

pode  ser  delegada.  Dessa  maneira,  infere-se  a  natureza  autárquica  dos  conselhos 

profissionais pelo caráter público da atividade desenvolvida por eles.

Considerando  o  caráter  jurídico  de  autarquia  dos  conselhos  de  fiscalização 

profissional, que são criados por lei e possuem personalidade jurídica de direito público, 

exercendo  uma  atividade  tipicamente  pública,  qual  seja,  a  fiscalização  do  exercício 

profissional, há de se concluir pela obrigatoriedade da aplicação a eles da regra prevista no 

artigo 37, II, da Constituição. Essa orientação foi adotada pela 1ª Turma no julgamento do 

RE 539.224, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/6/2012. O acórdão recebeu a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSELHO  DE  FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. NATUREZA 
JURÍDICA.  AUTARQUIA.  FISCALIZAÇÃO.  ATIVIDADE  TÍPICA  DE  ESTADO.  1.  Os 
conselhos  de  fiscalização  profissional,  posto  autarquias  criadas  por  lei  e  ostentando 
personalidade jurídica de direito público, exercendo atividade tipicamente pública, qual seja, 
a fiscalização do exercício profissional, submetem-se às regras encartadas no artigo 37, inciso 
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II,  da  CB/88,  quando  da  contratação  de  servidores.  2.  Os  conselhos  de  fiscalização 
profissional têm natureza jurídica de autarquias, consoante decidido no MS 22.643, ocasião 
na qual restou consignado que: (i) estas entidades são criadas por lei, tendo personalidade 
jurídica  de  direito  público  com  autonomia  administrativa  e  financeira;  (ii)  exercem  a 
atividade de fiscalização de exercício profissional que, como decorre do disposto nos artigos 
5º,  XIII,  21, XXIV, é atividade tipicamente pública;  (iii)  têm o dever de prestar contas ao 
Tribunal de Contas da União. 3. A fiscalização das profissões, por se tratar de uma atividade 
típica  de  Estado,  que  abrange  o  poder  de  polícia,  de  tributar  e  de  punir,  não  pode ser 
delegada (ADI 1.717), excetuando-se a Ordem dos Advogados do Brasil (ADI 3.026). 4. In 
casu,  o  acórdão  recorrido  assentou:  EMENTA:  REMESSA OFICIAL  EM  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. NÃO 
ADSTRIÇÃO À EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO, PREVISTA NO ART. 37, II, DA CF. 
PROVIMENTO.  I  Os  conselhos  profissionais,  não  obstante  possuírem  natureza  jurídica 
autárquica  conferida  por  lei,  estão,  no  campo doutrinário,  classificados como autarquias 
corporativas, não integrando a Administração Pública, mas apenas com esta colaborando 
para o exercício da atividade de polícia das profissões.  Conclusão em que se aporta por 
carecerem  aqueles  do  exercício  de  atividade  tipicamente  estatal,  o  que  lhe  acarreta 
supervisão  ministral  mitigada  (art.  1º,  Decreto-lei  968/69),  e  de  serem  mantidas  sem 
percepção  de  dotações  inscritas  no  orçamento  da  União.  II  Aos  entes  autárquicos 
corporativos não são aplicáveis o art. 37, II, da Lei Maior, encargo exclusivo das autarquias 
integrantes da estrutura administrativa do estado, únicas qualificáveis como longa manus 
deste. III Remessa oficial provida. Pedido julgado improcedente. 5. Recurso Extraordinário a 
que se dá provimento.”

A Segunda  Turma do  Supremo Tribunal  Federal  firmou entendimento  idêntico, 

senão vejamos:

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  CONSELHO  DE  FISCALIZAÇÃO  PROFISSIONAL 
CONCURSO  PÚBLICO  PARA INGRESSO  EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL ALEGADA 
VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO OCORRÊNCIA DECISÃO QUE 
SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS 
FUNDAMENTOS  QUE  DÃO  SUPORTE  À  DECISÃO  RECORRIDA  RECURSO  DE 
AGRAVO  IMPROVIDO  (RE  731.301-AgR,  2ª  Turma,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  DJe 
24/6/2013).”
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Portanto, desde o julgamento pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal da 

Medida Cautelar na ADI 1717/DF, no dia 22.09.1999, cujo acórdão foi publicado no Diário 

da  Justiça  de  25.02.2000,  inexiste  divergência  quanto  à  natureza  autárquica 

dos conselhos de fiscalização profissional, possuindo, portanto, personalidade jurídica de 

direito  público,  estando  o  ingresso  de  seus  servidores  condicionado  à  aprovação 

em concurso público  de  provas  e  títulos  (art.  37,  II,  da  CF/88),  sem  prejuízo  de  seus 

empregados  serem  regidos  pela  legislação  trabalhista  (até  o  julgamento  da  ADI  2135 

MC/DF).

In casu, a contratação de pessoas sem a precedência de concurso público deu-se no 

período posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal,  ou seja, quando já não mais 

deveria subsistir dúvida quanto à natureza autárquica dos conselhos profissionais e, nessa 

condição, clara estaria a sujeição desses entes aos ditames do art. 37, II, da Constituição 

Federal de 1988.

Não bastassem tais esclarecimentos, ainda que houvesse dúvida acerca do regime 

jurídico  a  ser  adotado,  estatutário  ou celetista,  não  existia  mais  controvérsia  quanto  à 

exigência de observância ao art. 37, II, da CF/88, em virtude de sua natureza autárquica.

Os elementos de convicção produzidos aos autos evidenciam que a Recomendação 

nº 11/2012/3OFCIV/PR/AM para adoção de providencias no tocante a observância da regra 

constitucional para admissão de pessoal ocorreu em 25/06/2016 (fls.109/112), sendo que às 

fls. 114/118 há informação de que providencias estariam sendo tomadas pelo Conselho 
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para o cumprimento da exigência.

Não obstante, em 15 de janeiro de 2014 o Conselho Regional de Educação Física da 

8ª  Região  (fls.140/146)  informou  que  não  cumpria  as  exigências  Ministeriais,  pois,  de 

acordo  com  o  entendimento  esposado  pelo  TST,  os  Conselhos  Profissionais  não  se 

submetem à regra Constitucional dos concursos públicos para a contratação de pessoal.

Ora, como se pode notar, o Réu se insurge contra entendimento exarado, pela mais 

alta Corte de Justiça do país, a mais de 14 (quatorze) anos, ou seja, não havia qualquer  

dúvida  de  que  o  ingresso  de  servidores  aos  quadros  públicos  estava,  e  ainda  está, 

condicionado  à  aprovação  em concurso público  (art.  37,  II,  da  CF/88),  desde  o dia 

22.09.1999  (data  da  decisão  da  Medida  Cautelar  na  ADI  1717/DF),  cujo  acórdão  foi 

publicado no Diário da Justiça de 25.02.2000. Não é possível que, passados quase 15 anos 

da fatídica decisão, possa existir ainda entidades públicas recalcitrante ao cumprimento do 

comando constitucional.

É preciso ressaltar,  ainda,  que é no Supremo Tribunal  Federal  que se findam as 

discussões em torno da constitucionalidade ou não de um determinado ato submetido à 

apreciação do Poder Judiciário, tenha ele emanado do Executivo, do Legislativo ou até 

mesmo de outros órgãos do Judiciário. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, enquanto 

órgão de encerramento, detém o Monopólio da “última palavra” em temas constitucionais.

Nessa senda, é preciso reconhecer que o entendimento do TST trazido pelo Réu não 

tem relevância no trato da questão; primeiro porque o Supremo Tribunal Federal (STF) já 

tinha esposado entendimento em sentido contrário a mais de uma década atrás; segundo 
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porque em matéria constitucional, como é o caso dos autos – sujeição ao art. 37, II,  da 

Constituição  Federal  de  1988  –,  a  Suprema  Corte  brasileira  detém  a  prerrogativa  de 

intérprete máximo, cuja decisão irradiar efeitos e vincula toda a sociedade brasileira, nos 

termos do art. 102 da própria Carta Constitucional do país.

Sobre o tema, vejamos passagem do Ministro Celso de Mello:

O exercício da jurisdição constitucional - que tem por objetivo preservar a supremacia da 
Constituição - põe em evidência a dimensão essencialmente política em que se projeta a 
atividade  institucional  do  Supremo  Tribunal  Federal,  pois,  no  processo  de  indagação 
constitucional,  assenta-se  a  magna  prerrogativa  de  decidir,  em  última  análise,  sobre  a 
própria  substância  do  poder.  No  poder  de  interpretar  a  Lei  Fundamental,  reside  a 
prerrogativa  extraordinária  de  (re)formulá-la,  eis  que  a  interpretação  judicial  acha-se 
compreendida entre os processos informais de mutação constitucional, a significar, portanto, 
que 'A Constituição está em elaboração permanente nos Tribunais incumbidos de aplicá-la'. 
Doutrina. Precedentes. A interpretação constitucional derivada das decisões proferidas pelo 
Supremo  Tribunal  Federal  -  a  quem  se  atribuiu  a  função  eminente  de  'guarda  da 
Constituição' (CF, art. 102, 'caput') - assume papel de essencial importância na organização 
institucional do Estado brasileiro, a justificar o reconhecimento de que o modelo político-
jurídico vigente em nosso País confere, à Suprema Corte, a singular prerrogativa de dispor  
do monopólio da última palavra em tema de exegese das normas inscritas no texto da Lei 
Fundamental.” (ADI 3.345/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno) 

À  luz  do  exposto,  resta  clara  a  comprovação  da  materialidade  do  ato  de 

improbidade administrativa, pela não realização de concurso público para a contratação 

dos servidores do Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região, cuja exigência já se 

operava desde o dia 22.09.1999 (data da decisão da Medida Cautelar na ADI 1717/DF), cujo 

acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 25.02.2000.

A responsabilidade/autoria do Sr. de Jean Carlo Azevedo da Silva salta aos olhos na 
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medida em que era o Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região, 

sendo sua a  responsabilidade de zelar  pelo cumprimento das regras  Constitucionais  e 

Legais. Ademais, o próprio Réu, às fls. 140/141, respondeu ao Ministério Público Federal 

no sentido de que não iria cumprir as regras constitucionais.

Quanto ao elemento subjetivo (dolo genérico), sua verificação decorre do flagrante 

desrespeito  às  normas  jurídicas,  sobretudo  à  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal, 

Medida  Cautelar  na  ADI 1717/DF,  que deixou consignado,  longe de  qualquer  tipo  de 

dúvida, que os Conselhos Profissionais deveriam realizar concurso público para o ingresso 

de  servidores  em  seus  quadros.  Neste  ponto,  não  se  deve  esquecer  que  o  Ministério 

Público Federal deu oportunidade ao Réu para regularizar a situação, que, por sua vez, se 

manteve  irredutível  à  obediência  da  regra  constitucional,  demonstrando 

consciência/vontade no ato.

Por  fim,  trago à  baila  entendimento do Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região 

dando guarida ao entendimento aqui adotado, in verbis:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  INFRINGENTES.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSELHO DE 
FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. REGIME  JURÍDICO.  INGRESSO  POR  MEIO 
DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF/88. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Desde 
o julgamento pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal da Medida Cautelar na ADI 
1717/DF, no dia 22.09.1999, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 25.02.2000, 
inexiste  divergência  quanto  à  natureza  autárquica  dos conselhos de 
fiscalização profissional, possuindo,  portanto,  personalidade  jurídica  de  direito  público, 
estando o ingresso de seus servidores condicionado à aprovação em concurso público de 
provas e títulos (art. 37, II, da CF/88), sem prejuízo de seus empregados serem regidos pela  
legislação trabalhista (até o julgamento da ADI 2135 MC/DF). 2. No caso, a contratação de 
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pessoas  sem a  precedência  de concurso público  deu-se  no  período  de  janeiro  de  2001  e 
agosto de 2002,  ou seja,  quando já  não mais deveria subsistir  dúvida quanto à natureza 
autárquica dos conselhos profissionais e, nessa condição, clara estaria a sujeição desses entes 
aos ditames do art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. 3. Hipótese em que ainda que 
houvesse dúvida acerca do regime jurídico a ser adotado, estatutário ou celetista, não existia 
mais controvérsia quanto à exigência de observância ao art. 37, II, da CF/88, em virtude de 
sua natureza autárquica. 4. No caso, deve prevalecer a tese do voto vencedor, no sentido da 
condenação por improbidade administrativa, haja vista que as contratações irregulares no 
âmbito do Conselho Federal de Farmácia afrontam os princípios da Administração Pública, 
nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992. 5. Embargos infringentes não providos. (TRF-1ª.  
EMBARGOS 00305115920044013400).

1. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu JEAN CARLO 

AZEVEDO  DA SILVA,  nos  termos  do  art.  487,  I,  do  CPC,  por  ato  de  improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública, com fulcro no 

art. 11 da Lei nº 8.429/92, cujas sanções serão adiante especificadas.

INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO:

Quanto às sanções, transcrevo o art. 12 da Lei nº 8.429/92:

 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 
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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.

IV -  na  hipótese  prevista  no  art.  10-A,  perda da função pública,  suspensão dos  direitos 
políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício  
financeiro ou tributário concedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

        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.

In casu, os atos praticados pelo Réu se subsume ao art. 12, III, da Lei. Assim, fixo as 

seguintes sanções:

a) Não há que se falar em ressarcimento dos danos, pois não comprovado qualquer 

prejuízo financeiro;

b) Decreto a perda da função pública. Essa medida se faz necessária tendo em vista 

que o Requerido demonstrou não reunir condições ao bom desempenho da Função 

Pública;

c) Determino a suspensão dos direitos políticos por 03 (três anos);

d) Condeno  ao  pagamento  de  multa  civil  no  valor  de  15  (quinze)  vezes  o  salário 
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO LINCOLN ROSSI DA SILVA VIGUINI em 21/07/2017, com base na Lei 
11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 13079933200256.

                                 Pág. 12/14

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp157.htm#art4


 

  0  0  0  6  9  2  9  9  6  2  0  1  4  4  0  1  3  2  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS

Processo N° 0006929-96.2014.4.01.3200 - 1ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00195.2017.00013200.2.00764/00128

recebido na condição de Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 8ª 

Região.  Tal  medida  é  adequada/proporcional  aos  fins  pedagógicos  das  sanções 

previstas na Lei de Improbidade, garantindo a punição no patamar ideal e evitando 

o efeito confiscatório;

e) Determino a 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, eis que 

indispensável à conscientização da necessidade de se compreender que no Estado 

Democrático de Direito deve vigorar os ditames da legalidade e probidade.

Oficie ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE/AM com cópia desta Sentença, quando 

do trânsito em julgado ou com decisão proferida por órgão colegiado.

Oficie  à  Junta  Comercial  do  Estado do  Amazonas,  às  Secretaria  de  Fazenda do 

Estado do Amazonas e do Município de Manaus, para ciência da presente decisão.

Custas pelo Condenado.

Interposta  eventual  apelação,  intime-se  a  parte  contrária  para  apresentar 

contrarrazões e remetam-se os autos ao TRF da 1ª Região.

Após o trânsito em julgado e executadas as penas, arquive-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Manaus, 21 de julho de 2017 

(assinado digitalmente)
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LINCOLN ROSSI DA SILVA VIGUINI

Juiz Federal Substituto da 1ª Vara Federal de Manaus/AM
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