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CONCLUSÃO
Aos 26 dias do mês de Junho de 2015, faço estes autos conclusos ao Juiz de Direito Elsi Antônio Dalla Riva. 
Eu, _________ Fabiane Palmira Barboza - Escrivã(o) Judicial, escrevi conclusos.

Vara: 2ª Vara Cível
Processo: 0002989-93.2014.8.22.0003
Classe: Ação Civil de Improbidade Administrativa
Autor: Ministério Público do Estado de Rondônia; Município de Governador Jorge 
Teixeira Ro
Requerido: Marisvaldo Fernandes Barboza; Rosalina Maria de Jesus Domiciano; 
Maria Aparecida Torquato Simon

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Ministério Público do Estado de Rondônia ajuizou ação civil pública por 
ato de improbidade administrativa em face de Maria Aparecida Torquato Simon, 
Marisvaldo Fernandes Barboza e Rosalina Maria de Jesus Domiciano alegando que os 
requeridos praticaram atos em afronta aos princípios da administração pública que importou 
em enriquecimento ilícito e lesão ao erário, em razão do sr. Marisvaldo ter acumulado dois 
cargos de forma indevida.

Notificados (fls. 109), os requeridos apresentaram suas defesas prévias às 
fls. 117/127, 192/194 e 195/212 arguindo em preliminar sua ilegitimidade passiva e 
impossibilidade jurídica.

Após a manifestação do Ministério Público às fls. 215/219, a petição inicial 
foi recebida às fls. 220/221, tendo a sra. Rosalina agravado às fls. 231/247, porém o mesmo 
teve seu provimento negado.

Citados às fls. 252, os requeridos juntaram suas contestações às fls. 
259/275, 304/310 e 417/428 onde reiteraram as preliminares arguidas na defesa prévia e, 
no mérito, afirma que não houve dolo na conduta e, tampouco, enriquecimento ilícito, dano 
ao erário ou afronta aos princípios da administração pública, pugnando pela improcedência 
da demanda.

Réplica às fls. 431/439.

Instadas a especificarem provas, as partes se manifestaram às fls. 442, 
443/444 e 451/452

Despacho saneador exarado às fls. 453/456.

 Audiência de instrução realizada às fls. 471, com oitiva de seis 
testemunhas,  mediante sistema de gravação DRS e uma por intermédio de precatória (fls. 
496/497).



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Jaru
Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, 76.890-000
e-mail: 

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 26/6/2015 11:46:00 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: ELSI ANTONIO DALLA RIVA:1011375

JAR2CIVEL-08 - Número Verificador: 1003.2014.0031.3561.71519 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 2 de 9

Alegações finais apresentadas pela parte requerida às fls. 512/519, 
522/524 e 525/538 e pelo Ministério Público às fls. 498/508, todos ratificando suas 
afirmações com base nas provas que já constam nos autos.

Após a juntada de fls. 539/547, que se tratam das alegações finais do 
Município de Governador Jorge Teixeira, incluído no pólo da demanda como litisconsorte 
ativo (fls. 256), vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.
Decido.

Primeiramente, observo que as preliminares de ilegitimidade passiva,  
impossibilidade jurídica e inépcia da inicial foram devidamente afastadas quando do 
despacho saneador, exarado às fls. 453/456.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o objeto dos autos da presente 
ação civil pública está delimitada em três pontos básicos: 1) atos de improbidade 
administrativa contrária aos princípios da administração pública; 2) enriquecimento ilícito e 
3) dano ao erário, em razão do acúmulo ilegal de cargo efetuado pelo sr. Marisvaldo e com 
anuência/participação das demais requeridas.

 No tocante a violação aos princípios da administração pública, o Ministério 
Público fundamenta suas alegações no art. 37, caput e inciso XVI da Carta Magna, com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98 e art. 156, §2º da LC n. 68/92, in verbis:

Constituição Federal de 1988.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”

[...]

“XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando 
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI”

Lei Complementar n. 68/92

Art. 156 - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos ressalvados os 
casos previstos na Constituição Federal.

[…]

§ 2º - A acumulação de cargos, ainda que lícita, é condicionada à comprovação de 
compatibilidade de horários.

Em relação ao enriquecimento ilícito e dano ao erário, o Parquet embasa 
sua assertiva no art. 9º e art. 10, inciso XII da Lei de Improbidade:

“Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento 
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ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° 
desta lei”

[...]

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

[...]

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

Ao apresentar sua contestação às fls. 259/275, a sra. Rosalina Maria 
afirma que não feriu nenhum princípio administrativo e não contribuiu para qualquer 
enriquecimento ilícito, uma vez que não era a responsável em realizar os pagamentos, mas 
apenas o de gerar a lista, sendo que não efetuou emolumentos em favor do sr. Marisvaldo, 
mas apenas o bloqueio da retribuição financeira.

Já o sr. Marisvaldo Fernandes e sra. Maria Aparecida, ao se defenderem 
às fls.  304/310 e 417/428 pugnaram pela total improcedência da demanda, pois afirmam 
que não houve nenhum ato ímprobo que afrontasse os princípios da administração pública 
e que não existiu dolo em suas condutas ou que gerasse dano ao erário ou configurasse 
enriquecimento ilícito.

De fato, cumpre a parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, 
sendo que a doutrina atual tem adotado um posicionamento moderno quanto ao tema, 
como bem explicado pelo processualista Fredie Didier Junior ao discorrer sobre a nova 
sistemática da distribuição do ônus probatório:

“As regras do ônus da prova não são regras de procedimento, não são regras que 
estruturam o processo. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de Julgamento, cabendo 
ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o 
ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve produzir 
a prova, mas sim quem assume o risco caso ela não se produza. As regras de 
distribuição dos ônus da prova são regras de juízo: orientam o juiz quando há um non 
liquet em matéria de fato e constituem, também, uma indicação às partes quanto à sua 
atividade probatória […] Importante não é a conduta das partes na instrução (ônus 
subjetivo), mas o resultado da instrução e sua avaliação e julgamento pelo juiz (ônus 
objetivo). Não interessa quem produziu a prova, mas sim o quê se provou e sua análise 
pelo magistrado” (Curso de Direito Processual Civil: direito probatório, decisão judicial, 
cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada. 3. ed. Salvador: Jus PODIVM, 
2008. v. 2, pág. 74/75).

Verifica-se, portanto, que o ônus da prova pode ser encarado sob dois 
aspectos: subjetivo e o objetivo, onde no primeiro os interessados devem adotar as medidas 
necessárias para cumpri-lo e, no aspecto objetivo, o ônus da prova interessa ao magistrado, 
que tem o dever de buscar a verdade dos fatos para formar sua convicção, 
independentemente de iniciativa.
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Assim sendo, cabe ao juízo determinar de ofício as provas necessárias par 
formar seu convencimento, com fulcro no art. 130 do CPC e, caso seu discernimento não 
restar concebido, deverá sentenciar com base no ônus da prova, julgando a favor de quem 
não tem tal encargo.

A respeito dessa concepção, o jurista Marcus Vinicius Rios Gonçalves 
conclui que "o juiz deve usar primeiro os poderes que o CPC, art. 130, outorga-lhe e só 
supletivamente, em caso de impossibilidade de apuração da verdade real, valer-se dar 
regras do art. 333” (Novo Curso de Direito Processual Civil, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
415).

Em igual percepção, a Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi, por ocasião do 
julgamento do Resp n. 1.125.621/MG, demonstrou seu entendimento de que o aspecto 
objetivo deve prevalecer:

"O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial das normas de 
distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular a atividade do juiz ao 
sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por 
presunção, essas regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. As 
partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se 
um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se portar de 
maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não pertencem à parte que as 
produziu, mas ao processo a que se destinam. O processo não pode consubstanciar um 
jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o 
julgamento a um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 
subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é compatível com 
a teoria moderna do processo civil”.

Nota-se que, o ponto de vista controvertido da demanda reforça a 
necessidade de uma análise acurada das provas que instruem o feito, já que “a prova 
constitui, pois, o instrumento por meio do qual se forma a convicção do juiz a respeito da 
ocorrência ou inocorrência dos fatos controvertidos no processo” (DINAMARCO, et. al. 
Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2011).

Nesse sentido, o Ministério Público trouxe com a exordial os seguintes 
documentos:

- Ofícios assinados pela sra. Maria Aparecida, solicitando a cedência de 
Marisvaldo e encaminhamento para análise (fls. 17/18, 33 e 38/39);

- Ofícios que certificam o deficit no quadro de funcionários do Presídio 
Feminino e Casa de Detenção de Jaru/RO (fls. 19/23);

- Despacho e ofício do Juízo das Execuções Penais da Comarca de 
Jaru/RO, onde recomenda a não autorização da cessão e afastamento de agentes 
penitenciários (fls. 24/25);

- Decreto Municipal n. 4.547/GP/2013, onde nomeou o requerido ao cargo 
de Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira/RO (fls. 29 e 
49);
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- Ofício da Secretaria de Estado da Administração, relatando que a 
cedência legal do requerido não foi concluída (fls. 35/36);

- Ficha financeira e folhas de frequência do sr. Marisvaldo (fls. 48, 56/79);

- Decreto Municipal n. 4.601/GP/2013 onde exonera o requerido do cargo 
de Chefe de Gabinete (fls. 50);

- Termo de declarações (fls. 53);

- Análise técnica n. 12/2013 – 3º PJ/JA (fls. 80/87) e;

- Oficios e documentos referentes ao PAD aberto em face do sr. 
Marisvaldo (fls. 91/103).

A parte requerida, por sua vez, juntou os documentos de fls. 129/146, 
148/159, 162/190, 280/303, colacionados pela sra. Rosalina, fls. 311/416 pelo sr. Marisvaldo 
e fls. 429/430 pela sra. Maria Aparecida Torquato.

Pelo acervo probatório constante dos autos, razão assiste a sra. Rosalina 
ao alegar que não praticou conduta ímproba descrita na inicial, consoante defesa prévia de 
fls. 117/127 e fls. 259/275, já que não foi a responsável pelos pagamentos realizados em 
favor do sr. Marisvaldo.

Por outro lado, melhor sorte não assiste a sra. Maria Aparecida Torquato e 
sr. Marisvaldo Fernandes, pois a improbidade a eles imputada pelo Ministério Público restou 
devidamente comprovada, senão, vejamos.

Nota-se pelo documento de fls. 130 a informação de que a responsável 
pela folha de pagamento n. 1.829-5, ag. n. 8.293-7 do Banco do Brasil teria como 
responsáveis o “Senhor NAIRO AMADO DOS SANTOS, Secretário Municipal de Fazenda, e 
a Senhora a sra. MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON, Prefeita desde município”.

A movimentação da conta supracitada está discriminada às fls. 131/137, 
onde o sr. Marisvaldo foi o beneficiado por tais pagamentos, sendo que os mesmos eram 
realizados com autorização dos Ordenadores de Despesa e Secretário Municipal da 
Fazenda e, de acordo com os documentos de fls. 138/139, os cargos eram ocupados pela 
sra. Maria Aparecida e sr. Nairo Amado na época dos fatos, respectivamente.

A suspensão do pagamento também foi ordenada pela sra. Maria 
Aparecida, conforme comunicação interna de fls. 129, pois não se trata de atribuição do 
Diretor do Departamento de Recursos Humanos – cargo que ocupada a sra. Rosalina (fls. 
159) – conforme art. 76 da Lei Municipal n. 533/GP/2010 (fls. 144).

Por intermédio do Decreto Municipal n. 4.547/GP/2013, o sr. Marisvaldo foi 
nomeado em 01/01/13 para exercer o cargo de Chefe de Gabinete da Prefeitura de 
Governador Jorge Teixeira, sem a devida autorização da cedência, vez que estaria lotado 
na SEJUS, acumulando, portanto, dois cargos públicos em detrimento do permissivo legal.

Tal constatação foi, inclusive, asseverada pelo Secretário Adjunto de 
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Estado de Justiça, sr. Zaqueu Vieira Ramos, onde relatou às fls. 36/37 que a “cedência 
legal (formalização de processo administrativo pela Secretária de Administração com 
autorização do Chefe Executivo) não foi concluída” e que estaria “atuando de forma 
irregular no município”.

No tocante aos pagamentos realizados em favor do sr. Marisvaldo, bem 
como o acúmulo de cargos, os documentos de fls. 48 e 56/79 comprovam sua efetivação, 
sendo que os dispêndios foram autorizados pela requerida Maria Aparecida, como já 
explanado pelo juízo e impressos de fls. 130/139

Ademais, os depoimentos coletados através de gravação audiovisual, 
conforme Provimento Conjunto n. 001/2012-PR-CG, publicado no DJ n. 193/2012, não 
elidiram a pretensão inicial em relação a sra. Maria Aparecida e sr. Marisvaldo.

O Ministério Público afirma que a presente demanda tem por objeto 
afastar a ocorrência de enriquecimento ilícito/dano ao erário e proteger os princípios da 
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade que regulam a administração pública (fls. 
05/06), todavia, este juízo é ciente de que para configurar o ato de improbidade de que trata 
a Lei 8.429/99, "é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo 
dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do 
artigo 10" (Resp 1.261.994/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJE 
13/4/12).

No mesmo sentido, em relação ao enriquecimento ilícito/dano ao erário e 
afronta aos princípios da administração pública, é bem verdade que, tanto no Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia, quanto no Superior Tribunal de Justiça, há jurisprudência 
entendendo ser necessária a constatação do dolo do agente, quando a conduta descrita na 
Lei de Improbidade é uma daquelas tipificadas no art. 9º, 10 e 11, como abaixo transcrito:

“Caracteriza a improbidade administrativa prescrita pela Lei n. 8.429/92, ato de 
agente público que por dolo, importe em enriquecimento ilícito (art. 9º); por dolo ou culpa, 
cause prejuízo ao erário (art. 10); ou, por dolo, atente contra os princípios da 
Administração Pública (art. 11)" (Apelação Cível, N. 00084971920118220005, Rel. Des. 
Waltenberg Junior, J. 22/10/2013);

“No tocante à necessidade do elemento subjetivo no ato de improbidade 
administrativa, a Primeira Seção desta Corte Superior já proclamou "consolidada a 
orientação de que somente a modalidade dolosa é comum a todos os tipos de 
improbidade administrativa, especificamente os atos que importem enriquecimento ilícito 
(art.  9º), causem prejuízo ao erário (art. 10) e atentem contra os princípios da 
administração pública (art. 11), e que a modalidade culposa somente incide por ato que 
cause lesão ao erário (art. 10 da LIA)” (excerto da ementa do EREsp 875.163/RS, Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 30.6.2010).

Acerca da improbidade administrativa, a doutrina traz seu conceito de 
forma notável:

"A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que 
mereceu consideração especial da Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão 
de direitos políticos (art. 37, §4º). A probidade administrativa consiste no dever de o 
"funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas 
funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Jaru
Rua Raimundo Cantanhede, 1080, Setor 02, 76.890-000
e-mail: 

Fl.______

_________________________ 

Cad. 

Documento assinado digitalmente em 26/6/2015 11:46:00 conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: ELSI ANTONIO DALLA RIVA:1011375

JAR2CIVEL-08 - Número Verificador: 1003.2014.0031.3561.71519 - Validar em www.tjro.jus.br/adoc
Pág. 7 de 9

ou de outrem a quem queira favorecer". O desrespeito a esse dever é que caracteriza a 
improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada. A 
improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e 
correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem” (in José Afonso da Silva, Curso de 
Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2005, p-669).

Segundo a jurisprudência do STJ, “o dolo que se exige para a 
configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à 
conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples 
anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria 
saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de 
finalidades específicas.  Em resumo: trata-se do 'dolo genérico' ou simplesmente 'dolo' 
(desnecessidade de 'dolo específico' ou 'especial fim de agir')” (EDcl no Ag 1.092.100/RS, 
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/5/2010).

Segundo o excerto do REsp 1357838/GO - DJe 25/09/2014, não se pode 
confundir a caracterização do dolo com a exigência da prova diabólica - e impossível - da 
confissão do agente quanto à prática do ato ímprobo, sendo certo que a demonstração do 
liame subjetivo entre o agente e a improbidade se dá mediante ampla produção probatória, 
permitindo ao autor demonstrar essa vinculação e ao réu dela se defender, sendo que tal 
premissa foi devidamente seguida nos autos, já que foi dado a oportunidade ao requerido 
de exercer sua ampla defesa.

Ocorre que a conduta praticada pelo sr. Marisvaldo e sra. Maria Aparecida 
– acúmulo ilegal de cargos - configura a existência do dolo nas atividades perpetradas pelos 
mesmos, vez que tinham plena consciência de sua condição, mas concorreram para que a 
improbidade ocorresse em sua plenitude, apesar do deficit no quadro de servidores da 
SEJUS (fls. 17/25).

No mesmo diapasão, o enriquecimento ilícito e dano ao erário restou 
comprovado com os documentos de fls. 48 e 56/79, 130/139 e 279/299.

Desta feita, por todo o exposto, vislumbro a ocorrência da improbidade 
administrativa descrita na inicial, em razão do acúmulo irregular de cargo público, bem como 
a retribuição financeira desembolsada dos cofres públicos da Prefeitura de Governador 
Jorge Teixeira, em afronta ao art. 37, caput e inciso XVI da CF/88 e art. 9º e art. 10, inciso 
XII da Lei 8.429/92.

Corroborando com tal entendimento, trago a cognição de nosso Eg. 
Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. ART. 10 DA LEI 
8.429/92. POSSIBILIDADE DE CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA. ACUMULAÇÃO 
INDEVIDA DE CARGO PÚBLICO. CEDÊNCIA DE SERVIDOR ESTADUAL PARA 
MUNICÍPIO. RECEBIMENTO DE SALÁRIO PAGO PELO ESTADO. NÃO 
CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 
NÃO PROVIMENTO DE RECURSO.  O art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa é 
claro ao dispor que constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, que cause lesão ao erário, de modo que a jurisprudência 
tem sido uníssona ao prever a possibilidade de conduta culposa do agente ímprobo 
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apenas na hipótese deste artigo. A previsão do art. 37, XVI, da Constituição Federal veda 
expressamente a acumulação de cargos. Desse modo, é certo que agente ocupante de 
cargo em comissão com dedicação exclusiva não pode cumular o cargo comissionado 
com a função de professor estadual. Quando a conduta se encontra subsumida na 
modalidade do art. 10 da LIA, diante da ocorrência de ato de improbidade que cause 
lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje a perda 
patrimonial, a devolução dos valores ao erário é medida que se impõe, especialmente 
quando não há a contraprestação do serviço, ou seja, agente ímprobo, mesmo 
recebendo os vencimentos de professor do Estado, não prestava tal serviço, pois 
ocupava exclusivamente o cargo de Secretário Municipal, não havendo o que se falar em 
locupletação por parte do poder público (N. 00001157920128220012, Rel. Des. Rowilson 
Teixeira, J. 29/08/2013) e;

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO 
DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ILEGALIDADE. 
PROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA ÍMPROBA E AS SANSÕES PREVISTAS 
NO ART. 12 DA LEI N. 8.429/1992. A regra sobre acumulação de cargos públicos 
encontra-se esculpida no art. 37, XVI da Constituição Federal, em que consta rol taxativo 
de situações possíveis, observado ainda a compatibilidade de horários entre os cargos 
acumulados. Somente é permitida quando houver compatibilidade de horários de: dois 
cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou científico; dois cargos 
ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. O 
caráter sancionador da Lei nº 8.429/92 é aplicável ao agente público que por dolo, 
importe em enriquecimento ilícito (art. 9º); por dolo ou culpa, cause prejuízo ao erário (art. 
10); ou, por dolo, ainda que genérico, atente contra os princípios da Administração 
Pública (art. 11) (N. 00028242320128220001, Rel. Juiz Glodner Luiz Pauletto, J. 
02/07/2013).

Para finalizar, transcrevo as palavras do nobre Marino Filho Pazzaglinni, 
que diz: “Não se trata de pura e simples operação matemática de tipificação, mas de 
conferir às normas o máximo de sua utilidade social, mercê de interpretação iluminada pelos  
fundamentos e objetivos postos pela Constituição Federal, esta mesma concebida sob uma 
ótica material, não apenas formal” (Improbidade Administrativa.: aspectos jurídicos da 
defesa do patrimônio público. 2 ed. São paulo: Atlas, 1997, pág. 50).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 
movido em face de Maria Aparecida Torquato Simon e Marisvaldo Fernandes Barboza 
por infração ao art. 37, caput e inciso XVI da CF/88 e art. 9º e art. 10, inciso XII da Lei 
8.429/92 e, por consequência, com base no art. 12, inciso I e III da Lei n. 8.429/92:

- DECRETO a perda da função pública dos requeridos Maria Aparecida 
Torquato Simon e Marisvaldo Fernandes Barboza, se estiverem exercendo;

- DECRETO a suspensão dos direitos políticos de Maria Aparecida 
Torquato Simon e Marisvaldo Fernandes Barboza por 05 (cinco) anos, ficando os mesmos 
também PROIBIDOS 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 sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos;

- CONDENO a sra. Maria Aparecida Torquato Simon e sr. Marisvaldo 
Fernandes Barboza a perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, em 
relação a remuneração recebida, a serem apuradas em fase de liquidação;
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 - CONDENO a sra. Maria Aparecida Torquato Simon e sr. Marisvaldo 
Fernandes Barboza ao pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes o valor de sua 
remuneração e custas processuais, pro rata.

Em relação a sra. Rosalina Maria de Jesus Domiciano, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial.

 
Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de honorários, eis que, de 

acordo com o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, “Afasta-se a condenação 
ao pagamento de honorários de advogado imposta ao recorrente da ação civil pública, ainda 
que o Ministério Público tenha se sagrado vencedor” ( Apelação Cível, N. 
10001320010022883, Rel. Des. Eurico Montenegro, J. 21/01/2009).

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Nada pendente, arquive-se.

Jaru-RO, sexta-feira, 26 de junho de 2015.

Elsi Antônio Dalla Riva 
Juiz de Direito

RECEBIMENTO
Aos  ____ dias do mês de Junho de 2015. Eu, _________ Fabiane Palmira Barboza - Escrivã(o) Judicial, recebi 
estes autos.

REGISTRO NO LIVRO DIGITAL
Certifico e dou fé que a sentença retro, mediante lançamento automático, foi registrada no livro eletrônico sob o número 
694/2015.


