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S  E  N  T  E  N  Ç  A

O MINISTÉRIO PÚBLICO  ESTADUAL ajuizou AÇÃO  CIVIL PÚ-
BLICA POR ATO  DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em face 
de ADEMAR SEBASTIÃO ROCHA LIMA e ADHEMAR NUNES 
MARTINS, devidamente qualificados na inicial de fls. 2/25.

Na exordial, o órgão ministerial com fundamento em investigação 
feita pelo Tribunal de Contas apurou que o 1º Requerido, enquan-
to ocupou o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Vitória 
juntamente com o 2º Requerido, que exercia o cargo de Diretor 
Financeiro, praticaram atos de improbidade administrativa, que 
consistiram na aprovação e autorização de diversas subvenções 
sociais, no período de 2001 a 2004. 

Relatou ainda que as subvenções eram solicitadas pelos Presi-
dentes das Associações para custeio de eventos; que o 1º Reque-
rido aprovava o pedido e encaminhava para o 2º Réu que deter-
minava a emissão de uma ordem de compra, que era enviada 
para o setor de materiais, para juntada de nota de empenho e 
providências; que as notas eram assinadas pelos Requeridos; que 
os pagamentos eram feitos mediante cheque ou depósito em con-
ta corrente dos beneficiários; que os cheques eram assinados 
conjuntamente pelos Requeridos. Em contrapartida a Associação 
assinava um recibo e divulgava no evento que o doador da verba 
teria sido o Requerido Ademar Rocha, que participava do evento. 
A partir de 2004 as subvenções foram feitas por intermédio da 
empresa Multi Comunicações Ltda, que recebia honorários para 
intermediar a operação. 

A presente ação cuida especificamente da subvenção concedida à 
Paróquia Santa Rita de Cássia, que solicitou o fornecimento de 
palanque com equipamento de som para realização de sua festa 
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junina nos dias 14 e 15 de junho de 2003, no valor de R$ 1.800,00 
(um mil e oitocentos reais).

Dessa maneira, requereu a condenação dos Requeridos pela prá-
tica dos atos de improbidade administrativa da Lei n. 8.429/92, 
culminando nas sanções descritas no art. 12 da referida legisla-
ção.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 26/568.

Despacho às fls. 570 que determinou a oitiva prévia do represen-
tante judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, nos 
termos do art. 2º da Lei 8.437/1992. 

Devidamente notificado o Requerido Ademar Sebastião prestou 
informações às fls. 575/581 e o Réu Ademar Nunes às fls. 591/4 
pugnando pelo indeferimento da liminar e da inicial. 

O  Município de Vitória se manifestou às fls. 582/590 postulado a 
sua inclusão no polo ativo da demanda e a condenação dos re-
queridos. 

Decisão às fls. 599/608 que deferiu parcialmente a liminar para 
decretar a indisponibilidade dos bens dos Requeridos até o mon-
tante de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e a expedi-
ção de ofícios. 

O  Requerido Ademar Sebastião interpôs embargos de declaração 
às fls. 617/619 em face da Decisão de fls. 599/608. 

Em resposta ao ofício deste juízo, a Câmara Municipal de Vitória 
informou não ter localizado processos de pagamentos referentes 
a doações repassadas a Paróquia Santa Rita de Cássia (fls. 620/
1).

Defesa prévia apresentada às fls. 623/642 por Ademar Sebastião, 
oportunidade em que alegou preliminarmente a carência de ação 
por inadequação da via eleita. No mérito se manifestou pela au-
sência de dolo, de enriquecimento ilícito e justa causa, defenden-
do a legalidade da sua conduta e o indeferimento da inicial. 

O  autor apresentou contrarrazões aos embargos de declaração às 
fls. 645/9. 

Decisão às fls. 650/2 que rejeitou os embargos de declaração e 
manteve a Decisão embargada. 

Os Requeridos ratificaram os termos das manifestações prelimina-
res às fls. 654. 
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Decisão às fls. 657/661 que recebeu a petição inicial e determinou 
a citação, nos termos da Lei n. 8.429/92.

Decisão quanto à regularidade de remessa dos autos a 3ª  Vara da 
Fazenda Pública Estadual de Vitória, em razão da Resolução nº 5/
2012 (fls. 667/670). 

Contestação às fls. 674/684 apresentada pelo Requerido Adhemar 
Nunes em que alegou preliminarmente a ilegitimidade passiva e 
no mérito a ausência dos requisitos necessários a configuração do 
ato ímprobo e justa causa, manifestando-se ao final pela improce-
dência da ação.

O  Requerido Adhemar Sebastião contestou às fls. 687/767 pug-
nando pelo reconhecimento da conexão com outros processos da 
mesma natureza, inadequação da via eleita, a legalidade de sua 
conduta, a inexistência dos requisitos necessários à configuração 
da improbidade, a ausência de provas e a improcedência da ação.  

O  Autor às fls. 769/801 pugnou pela juntada de depoimentos to-
mados na Promotoria de Justiça em sede de investigação. 

Réplica apresentada às fls. 805/817 pela rejeição das preliminares 
arguidas e designação de audiência de instrução e julgamento.  

Decisão saneadora às fls. 819/825 que rejeitou a preliminar de 
conexão, de inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva do 
Requerido Adhemar Nunes, bem como designou audiência de ins-
trução e julgamento e deferiu a produção de outras provas.

Foram juntadas às fls. 829/895 cópias dos termos de audiência 
dos processos nº 024.09.041925-0 e 024.09.042140-5, nos quais 
os requeridos também figuram como réus.  

Termo de audiência às fls. 896/903 em que as partes dispensaram 
a oitiva de novas testemunhas, tendo em vista a prova empresta-
da colacionada aos autos. Foi deferida ainda, a  juntada dos do-
cumentos de fls. 916/1084.

O  Autor promoveu a juntada das cópias das peças decisórias dos 
processos que tramitaram no Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo, nos quais os Requeridos foram condenados (ane-
xo I). 

Petição dos requeridos pela aplicação do princípio da identidade 
física do juiz às fls. 1088/1091.
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Alegações finais apresentadas às fls. 1094/1107 pelo Ministério 
Público, à fls. 1108/111 pelo Município de Vitória e às fls. 1112/
1128 pelos Requeridos.

É o relatório. 

Decido.

Inicialmente cumpre-me rejeitar a preliminar de aplicação do prin-
cípio da identidade física do juiz, arguida pelo Requerido Ademar 
Sebastião. 

Em seus argumentos pondera, que de acordo com o princípio, o 
juiz que presidiu a audiência de instrução e julgamento e realizou 
a colheita de provas é o juiz natural apto a proferir sentença. 

Ao contrário do alegado pelos Requeridos a identidade física do 
juiz não é capaz de ensejar a nulidade absoluta do processo, pos-
sível apenas, quando comprovadamente houver prejuízo.  

A propósito do tema manifestou-se o Colendo Superior Tribunal de 
Justiça, senão vejamos:

PENAL	   E	   PROCESSO	   PENAL.	   AGRAVO	   REGIMENTAL	   NO	  
AGRAVO	  DE	  	   INSTRUMENTO.	   VIOLAÇÃO	   AO	   ART.	  
399,	  §	  2º,	  DO	  CPP.	  PRINCÍPIO	  DA	  IDENTIDADE	  FÍSI-‐
CA	   DO	  JUIZ.	  APLICAÇÃO	  ANALÓGICA	  DO	   ART.	  132	  DO	  
CPC.	   ACÓRDÃO	  EM	   CONFORMIDADE	  COM	   A	  JURISPRUDÊN-‐
CIA	  DESTA	  CORTE.	  SÚMULA	  83/STJ.	  NEGATIVA	  DE	  VI-‐
GÊNCIA	   AO	   ART.	   28,	  §	   2º,	   DA	   LEI	  Nº	  11.343/06.	  
DESCLASSIFICAÇÃO.	  OFENSA	   	  AO	  ART.	  33,	  §	   4º,	  DA	  
LEI	   Nº	  11.343/06.	  CAUSA	  DE	  DIMINUIÇÃO	   DA	   PENA.	  
REEXAME	   FÁTICO	   E	   PROBATÓRIO.	   IMPOSSIBILIDADE.	  
SÚMULA	   7/STJ.	   AGRAVO	   REGIMENTAL	   A	   QUE	   SE	   NEGA	  
PROVIMENTO.	  1.	  Esta	   Corte	  Superior	   tem	  entendi-‐
mento	  no	  sentido	  de	  que,	  não	  obstante	  o	  princí-‐
pio	   da	   identidade	   física	   do	   Juiz,	   expresso	   no	  
artigo	   399,	   §	  2º,	  do	  Estatuto	   Processual	   Penal	  
(com	   as	   alterações	   trazidas	   pela	   Lei	   nº	  
11.719/08),	  determinar	  que	  o	  magistrado	  que	  con-‐
cluir	  a	  instrução	  em	  audiência	  deverá	  sentenciar	  
o	  feito,	  tem-‐se	  que	  tal	  princípio	  não	  é	  absolu-‐
to.	  Assim,	  em	  razão	  da	  ausência	  de	  normas	  regu-‐
lamentares	  específicas,	  deve-‐se	  aplicar	  por	  ana-‐
logia	  o	  disposto	  no	  artigo	  132	  do	  Código	  de	  Pro-‐
cesso	  Civil,	  o	  qual	  dispõe	  que	  no	  caso	  de	  ausên-‐
cia	  por	  convocação,	  licença,	  afastamento,	  promo-‐
ção	  ou	  aposentadoria,	  deverão	  os	  autos	  passar	  ao	  
sucessor	   do	   magistrado.	   Incidência	  do	   enunciado	  
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nº	   83	   da	   Súmula	   desta	  Corte.	   2.	   É	  assente	   que	  
cabe	   ao	   aplicador	  da	   lei,	   em	   instância	   ordiná-‐
ria,	   fazer	   um	  cotejo	   fático	  e	  probatório	   a	   fim	  
de	  analisar	  a	  existência	  de	  provas	  suficientes	  a	  
absolver,	  condenar,	   ou	  desclassificar	   a	   imputa-‐
ção	  feita	  ao	  acusado,	  bem	  como	  verificar	  eventu-‐
al	  incidência	  	   de	  causa	  de	  diminuição	  da	  pena,	  e	  
seu	  percentual	  de	   aplicação.	  Óbice	   do	  enunciado	  
nº	  7	  da	  Súmula	  desta	  Corte.	  3.	  Agravo	  regimental	  
a	   que	   se	   nega	   provimento.	   (STJ,	   AgRg	   no	   Ag	  
1299889/SC,	  Rel.	  Ministra	  MARIA	  THEREZA	  DE	  ASSIS	  
MOURA,	   SEXTA	   TURMA,	   julgado	   em	   18/10/2012,	   DJe	  
26/10/2012)

No mesmo sentido decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Espíri-
to Santo, em recente julgamento: 

APELAÇÃO	   CÍVEL	  -‐	   PRELIMINAR	  -‐	   NULIDADE	   DA	  SEN-‐
TENÇA	   POR	   VIOLAÇÃO	   AO	   PRINCÍPIO	   DA	   IDENTIDADE	  
FÍSICA	  DO	  JUIZ	  -‐	  INOCORRÊNCIA	  –	  REJEIÇÃO	  -‐	  MÉRI-‐
TO	  -‐	  RECONHECIMENTO	  E	  DISSOLUÇÃO	  DE	  UNIÃO	  ESTÁ-‐
VEL	  C/C	  PARTILHA	   DE	  BENS	   -‐	   NÃO	   COMPROVAÇÃO	   DOS	  
REQUISITOS	   LISTADOS	   PELO	   ART.	   1.723	   DO	   CÓDIGO	  
CIVIL	  -‐	  CONVIVÊNCIA	   CONTÍNUA	  E	   DURADOURA,	  PORÉM	  
NÃO	  PÚBLICA	  E	  SEM	  O	  OBJETIVO	  DE	  CONSTITUIR	  FAMÍ-‐
LIA	  –	  IMPEDI	   MENTO	   MATRIMONIAL	   CONSTATADO	   -‐	  
CASAMENTO	  ANTERIOR	  SEM	  PROVA	  DA	  	   SEPARAÇÃO	   DE	  
FATO	   -‐	   BEM	   ADQUIRIDO	   ANTES	   DA	   UNIÃO	   ESTÁVEL	   –	  
RECURSO	  IMPROVIDO.	  1.	   O	  princípio	  da	  identidade	  
física	   do	   juiz	   não	   é	   absoluto,	   sendo	   possível	  
sua	  flexibilização	  em	  atendimento	  aos	  princípios	  
da	  celeridade	  e	  da	  efetividade	  da	  prestação	  ju-‐
risdicional,	  mormente	  não	  se	  vislumbra	  qualquer	  	  
prejuízo	   às	  partes.	   (...)	  5.	   Recurso	  improvido.	  
Sentença	  mantida.	  Vistos,	  relatados	  e	  discutidos	  
estes	   autos,	  ACORDA	  a	  Colenda	   a	   Segunda	  Câmara	  
Cível,	  na	  conformi	   dade	   da	   ata	   da	   sessão,	   à	  
unanimidade	  de	  votos,	  CONHECER	  do	  recurso	  inter-‐
posto,	  mantendo	  inalterada	  a	  sentença	  recorrida,	  
nos	  termos	  do	  voto	  do	  eminente	  relator.	  Vitória	  
(ES),	  29	  de	  janeiro	  de	  2013.	  	  PRESIDENTE	  RELATOR	  
PROCURADOR	   DE	   JUSTIÇA	   (TJES,	   Classe:	   Apelação,	  
24050238732,	   Relator	   :	   CARLOS	   SIMÕES	   FONSECA,	  
Órgão	   julgador:	   SEGUNDA	   CÂMARA	   CÍVEL,	   Data	   de	  
Julgamento:	  	   29/01/2013,	  Data	  da	  Publicação	  no	  
Diário:	  06/02/2013).

Assim, considerando-se que não foi alegado e, principalmente, 
porque não restou comprovado nenhum prejuízo ao Requerido, 
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não há que se falar no caso concreto em nulidade por violação ao 
princípio da identidade física. 

Ademais o magistrado que presidiu a audiência de instrução e jul-
gamento não possui mais, nesta data, designação para atuar nes-
ta Vara, o que afasta por completo a sua eventual vinculação ao 
processo.

Em relação às demais preliminares, ratifico a decisão que recebeu 
a petição inicial e a decisão saneadora, fazendo o afastamento de 
todas elas como parte integrante dessa sentença.

Passo, doravante, ao exame do mérito.

Pretende o Ministério Público Estadual a condenação dos Reque-
ridos nas sanções previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, pela su-
posta prática de ato ímprobo.

Pois bem, no caso dos autos, constata-se a caracterização de ato 
de improbidade praticado pelos Requeridos, vez que restou com-
provado o desvio de recurso público em benefício de entidade 
particular, qual seja, a Paróquia Santa Rita de Cássia, bem como 
prejuízo ao erário, caracterizando, sem sombra de dúvidas, desvio 
de finalidade pública.

As afirmações do Autor foram amplamente comprovadas pelos 
documentos de fls. 27/45, nos quais consta o pedido de apoio fi-
nanceiro da Paróquia, a ordem de providências emitida pelo 2º 
Requerido, o orçamento para locação de palco e sonorização, a 
nota de empenho, a ordem de compra, a nota fiscal do serviço, o 
pedido de autorização para pagamento e a ordem bancária de 
pagamento assinada pelos requeridos, tudo em flagrante contrari-
edade a lei de improbidade. 

Os fatos descritos foram corroborados pelo depoimento do Re-
querido Adhemar Nunes (fls. 849/850) e Ademar Sebastião 
(fls.852/4), respectivamente:

“Que	  na	  época	  dos	  fatos	  era	  diretor	  do	  departa-‐
mento	   de	   recursos	   financeiros;	   que	   os	   cheques	  
eram	  assinados	  junto	  com	  o	  vereador	  Ademar;	  que	  
não	  se	  recorda	  se	  os	  cheques	  eram	  assinados	  an-‐
tes	   ou	   depois	   do	   vereador	   Ademar;	   (...)	   que	   o	  
requerimento	  era	  endereçado	  ao	  Presidente	  da	  Câ-‐
mara,	  mas	  depois	  era	  encaminhado	  ao	  setor	  de	  re-‐
cursos	   financeiros,	   para	  informar	   sobre	   dotação	  
orçamentária	  e	  recurso	  	   orçamentários	   e	   se	  
a	  rubrica	  tinha	  recursos;	  que	  o	  processo	  quando	  
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chegava	  em	  seu	  setor	  era	  providenciada	  a	  reser-‐
va,	  verificando	  se	  tinha	  dotação	   orçamentária	  e	  
pre	   enchido	  empenho,	  sendo	  tudo	  isto	  reali-‐
zado	   no	   setor	   em	   que	   o	   depoente	   trabalhava	   	  
(...)”.	  

“(...)	   que	   não	   contesta	   nenhum	   dos	   documentos	  
existentes	  nos	  autos	  que	  lhe	  impute	  tal	  prática	  
de	  concessão	  de	  subvenções	  sociais;	  que	  os	  pedi-‐
dos	   eram	   protocolizados	   normalmente	   na	   Câmara	  
Municipal	  e	  endereçados	  a	  presidência,	  que	  enca-‐
minhava	   ao	   setor	   competente	   que	   verificava	   a	  
disponibilidade	   orçamentaria	   e	   financeira	   e,	  
caso	   positivo,	  a	  consequente	  autorização;	   (...)	  
que	   conhece	   a	   atribuição	   do	   vereador;	   que	   as	  
subvenções	  eram	  praticas	  comuns;	  que	  Adhemar	  Nu-‐
nes	  assinava	  com	  o	  	   depoente	   após	   a	   conferên-‐
cia	  de	  toda	  documentação	  constante	  no	  processo”.	  

Das alegações acima é possível aferir a regularidade com que os 
repasses eram efetuados para as associações ou entidades, bem 
como o envolvimento direto do Presidente da Casa juntamente 
com o Diretor Financeiro para autorização e liberação dos valores.  

A partir do recebimento de denúncias o Tribunal de Contas Esta-
dual instaurou os processos de nº 1587/04, 4665/04 e 440/04, a 
fim de apurar o repasse de recurso público feito para diversas as-
sociações, organizações e fundações no exercício de 2003 e ao 
final concluiu:

“Pela	   irregularidade	   das	   contas	   apresentadas,	  
com	  base	  no	  artigo	  59,	  inciso	  III,	  alínea	  “a”	  e	  
“b”	  da	  Lei	  Complementar	  nº	  32/93,	  apenando	  o	  Sr.	  
Ademar	   Sebastião	  Rocha	   Lima	  com	   multa	   no	   valor	  
correspondente	   a	   4000	   (quatro	   mil)	   VRTE’s,	   de-‐
vendo	  essa	  quantia	  ser	  recolhida	  ao	  Tesouro	  Es-‐
tadual,	   nos	   termos	   do	   artigo	   169	   do	   Regimento	  
Interno	  deste	  Tribunal	  (...)”	  	  (fls.	  448/452).

O mesmo acórdão condenou o requerido Ademar Sebastião a 
ressarcir ao erário municipal a importância correspondente a 
739.623,83 VRTE’s, considerando a realização de despesas com 
patrocínios, em desacordo com o princípio da finalidade pública, 
no valor de R$ 87.475,00 (oitenta e sete mil, quatrocentos e se-
tenta e cinco reais) equivalente a 64.112,43 VRTE’s, dentre outros 
fatos (fl. 450).

ESTADO	  DO	  ESPÍRITO	  SANTO
PODER	  JUDICIÁRIO
Juizado	  de	  Direito

Processo n. 0041915-46.2009.8.08.0024 
7  |  Fl.



Registro que esse não foi o único caso de irregularidade cometida 
na gestão dos Requeridos, pois no ano de 2001, o Tribunal de 
Contas Estadual também julgou irregulares as contas apresenta-
das, apenando o Sr. Ademar Sebastião ao pagamento de multa 
(fls. 46/9). 

Quanto à alegação dos Requeridos de que agiram em observân-
cia a Lei Federal n. 4.320 de 17 de março de 1964 e a Resolução 
da Câmara Municipal de Vitória nº 1.786 de 7 de agosto de 2002, 
não há como prosperar tal argumento.

Isso porque a lei em questão, que estatui normas gerais de direito 
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, não 
permite tais concessões. 

Tal entendimento advém da leitura dos artigos 12 e 16, usados 
como justificativa pelos requeridos, vejamos:

“Art. 12. A  despesa será classificada nas seguintes  catego-
rias econômicas: 

DESPESAS CORRENTES: Despesas  de Custeio e Transfe-
rências Correntes

DESPESAS DE CAPITAL: Investimentos, Inversões  Finan-
ceiras e Transferências de Capital

§ 1º Classificam-se como Despesas de Custeio as dota-
ções  para manutenção de  serviços  anteriormente criados, 
inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e 
adaptação de bens imóveis. (...)

§ 3º Consideram-se subvenções, para os  efeitos desta 
lei, as  transferências  destinadas  a cobrir despesas de 
custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como:

I  - subvenções sociais, as que se destinem a instituições 
públicas  ou privadas  de caráter assistencial ou cultural, 
sem finalidade lucrativa; (...)

Art. 16. Fundamentalmente e nos  limites das  possibilida-
des  financeiras  a concessão de subvenções sociais vi-
sará a prestação de serviços  essenciais  de assistência so-
cial, médica e educacional, sempre que a suplementação 
de recursos  de origem privada aplicados  a esses  objetivos, 
revelar-se mais econômica”.

Da leitura do art. 12 é possível concluir que as subvenções sociais 
só podem ocorrer para o caso de despesas de custeio, que de 
acordo com o §1º são destinadas a manutenção de serviços ante-
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riormente criados e obras de conservação e adaptação de imó-
veis. 

A possibilidade de concessão é estendida, nos termos do art. 16 
aos serviços essenciais de assistência social, médica e educacio-
nal, desde que fundamentada e nos limites financeiros.

Portanto, em que pesem os argumentos dos Requeridos, a con-
cessão de subsídio no caso concreto não atendeu a nenhum dos 
requisitos legais, o que afasta por completo a alegação de atua-
ção em conformidade com a lei federal. 

No mesmo sentido, a Resolução n. 1.1786/02 não serve de escu-
sa a conduta dos requeridos, vez que autoriza a concessão de 
subvenção social nos limites dispostos pela Lei Federal n. 
4.320/64. 

Dessa maneira, tendo em vista a documentação acostada e os 
depoimentos prestados, restou caracterizado que os Requeridos 
conjunta e dolosamente, aproveitaram-se do cargo público para 
cometer as condutas ímprobas. 

A má-fé e o dolo, necessários para configuração do ato ímprobo, 
são facilmente detectados, notadamente porque os Requeridos, 
enquanto servidores e gestores da coisa pública tinham a obriga-
ção de saber que não poderiam destinar recursos públicos a parti-
culares, tampouco financiar evento sem nenhuma relação com a 
atividade legislativa exercida.

Importante ressaltar não existir prova nos autos de que os valores 
doados tenham sido percebidos pelos próprios Réus, mas, sim, 
que foram utilizados pela associação.

Nesse contexto, a conduta dos Réus subsumem-se na tipificação 
contida no art. 10, inc. III, da Lei n. 8.429/92, por entender que, no 
caso concreto, é aquela que mais se aproxima à hipótese dos au-
tos,

Art.	   10.	   Constitui	   ato	   de	   improbidade	   adminis-‐
trativa	  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:

III	  -‐	  doar	  à	  pessoa	  física	  ou	  jurídica	  bem	  como	  
ao	  ente	  despersonalizado,	  ainda	  que	  de	  fins	  edu-‐
cativos	  ou	  assistências,	  bens,	  rendas,	  verbas	  ou	  
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valores	  do	  patrimônio	   de	  qualquer	  das	  entidades	  
mencionadas	  no	  art.	  1o	  desta	  lei,	  sem	  observân-‐
cia	   das	   formalidades	   legais	   e	   regulamentares	  
aplicáveis	  à	  espécie;

Pelo exposto, tendo em vista a prática de ato ímprobo pelos Re-
queridos, ACOLHO  PARCIALMENTE os pedidos iniciais, no que 
para tanto:

DECLARO  o cometimento de ato de improbidade pe-
los Requeridos ADEMAR SEBASTIÃO ROCHA LIMA e 
ADHEMAR NUNES MARTINS, nos termos do artigo 
10, inc. III, da Lei n. 8.429/92 e, em consequência, 
APLICO-LHES AS SEGUINTES PENALIDADES, nos 
termos do inciso II do artigo 12 da aludida legislação: 
(1) ressarcimento	  integral	  do	  dano correspondente no 
pagamento solidário por ambos os Requeridos da im-
portância de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), 
conforme nota de empenho de fls. 32; (2) perda	   da	  
função	  pública eventualmente exercida por ambos os 
Requeridos; (3) suspensão	   dos	   direitos	   políticos de 
ambos os Requeridos pelo prazo de cinco (05) anos; 
(4) multa	  civil correspondente a R$ 3.600,00 (três mil 
e seiscentos reais) para cada um dos Requeridos, cor-
rigida e remunerada; e (5) proibição	  de	  contratar	  com	  
o	   Poder	   Público	   ou	   receber	   bene9ícios	   ou	   incentivos	  
9iscais	   ou	   creditícios, direta ou indiretamente, ainda 
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja só-
cio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Condeno os Réus, solidariamente, ao pagamento das custas pro-
cessuais.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se. 

! ! Registre-se. 

! ! ! ! Intimem-se.

Vitória/ES, 21 de abril de 2013.

MANOEL CRUZ DOVAL
Juiz de Direito

ESTADO	  DO	  ESPÍRITO	  SANTO
PODER	  JUDICIÁRIO
Juizado	  de	  Direito

Processo n. 0041915-46.2009.8.08.0024 
10  |  Fl.


