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SENTENÇA 

 

Vistos, etc. 

 

Cuidam os autos da AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face  de MARIA 

DE FATIMA ROCHA COUZI,  LUIZ CARLOS MOREIRA, JOSÉ AUGUSTO DE 

SOUZA e JOSÉ GERALDO ALVES, pela prática de supostos atos de improbidade 

administrativa. 

 

Na inicial (fls. 03/34), o Ministério Público sustentou, em síntese, que: (i) não 

obstante decretada a indisponibilidade de seus bens por decisão judicial, Carlos 

Guilherme Lima movimentou aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais) por meio da Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários César Santos Neves; 

(ii) os valores são oriundos de transferência de créditos de ICMS efetuadas pela 

Samarco Mineração S/A em favor da ESCELSA; (iii) os valores foram repassados, 

através de cheques de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para os Deputados Estaduais, 

com o objetivo de garantir a eleição de José Carlos Gratz para o cargo de 

Presidente da ALES; e (iv) o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) foi depositado 

em 03 (três) contas pessoais de Maria de Fatima Rocha Couzi e outros dois 

cheques de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada, foram depositados nas contas 

correntes de José Augusto de Souza, Técnico Comissionado do Gabinete do 

Deputado Estadual Luiz Carlos Moreira, e de José Geraldo Alves. 
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Alegou, que os Deputados Estaduais requeridos, voluntária e conscientemente, em 

razão de seus cargos, receberam “propina” para votarem em José Carlos Gratz 

para o cargo de Presidente da ALES. Da mesma forma, agiram voluntária e 

conscientemente os outros dois requeridos, ao permitirem que os valores em 

referência fossem depositados em suas contas correntes para, posteriormente, 

repassá-los aos Deputados Estaduais. 

 

Pelo exposto, requereu,  liminarmente e inaudita altera pars, o afastamento cautelar 

dos Deputados Estaduais Maria de Fatima Rocha Couzi e Luiz Carlos Moreira de 

suas funções na ALES, pleiteando, ao final, a procedência do pedido para: (i) 

declarar incidentalmente a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º, do artigo 84 do 

CPP, acrescidos pela Lei 10.628/02; (ii) determinar a quebra do sigilo bancário dos 

requeridos; (iii) condenar os requeridos Maria de Fatima Rocha Couzi e Luiz Carlos 

Moreira nas sanções cominadas no artigo 12, pela infringência dos artigos 9º, caput, 

e artigo 11, caput, todos da Lei 8429/92; e (iv) condenar José Augusto de Souza e 

José Geraldo Alves  nas sanções cominadas no artigo 12, pela infringência dos 

artigos 9º, caput, e artigo 11, caput, na forma do artigo 3º, todos da Lei 8429/92. 

 

A inicial foi instruída com os documentos de fls. 35/729. 

 

A decisão de fls. 731/735 deferiu o afastamento cautelar dos Deputados Estaduais  

Luiz Carlos Moreira e Maria de Fatima Rocha Couzi, sem prejuízo de sua 

remuneração, até ulterior decisão. 

 

Intimação da Mesa Diretora da ALES, na pessoa do Presidente daquela Casa, 

acerca da decisão liminar e citação do requerido José Geraldo Alves (fls. 745). 

 

Frustrada a tentativa de citação pessoal dos demais requeridos (fls. 745), promoveu-

se a citação dos mesmos por edital (fls. 794 e 1059). 
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Os requeridos interpuseram Agravo de Instrumento (fls. 747/791), visando à reforma 

da decisão liminar. O recurso foi desprovido pelo TJES (processo nº 0914005-

04.2003.8.08.0000 - 024.03.900088-0). 

 

Do acórdão do TJES, foi interposto recurso especial (processo nº 596.824/ES), que foi 

parcialmente conhecido e provido pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas para 

determinar a reintegração dos recorrentes às respectivas funções. (fls. 1089/1091). 

 

Os requeridos apresentaram defesa prévia às fls. 795/824 (Luiz Carlos Moreira), às 

fls. 825/869 (Maria de Fatima Rocha Couzi), às fls. 1039/1051(José Geraldo Alves), 

e às fls. 1052/1057 (José Augusto de Souza). 

 

O Órgão Ministerial (fls.1073/1075) requereu que as citações fossem consideradas 

como notificações e as peças apresentadas pelos requeridos recebidas como 

manifestações prévias, a fim de dar regular prosseguimento ao feito. 

 

A decisão de fls. 1076/1077, admitiu a inicial e determinou a citação dos requeridos. 

  

Decisão de fls. 1079 determinando a remessa dos autos ao TJES, em razão do 

entendimento firmado no Pleno do referido Tribunal de Justiça acerca da 

constitucionalidade da Lei 10.268/02, nos autos do processo nº 0000161-

12.2003.8.08.0000 (100.03.000161-2) - Ação Declaratória de Improbidade 

Administrativa -. 

 

Da decisão, o Ministério Público interpôs Agravo de Instrumento (processo nº 0901510-

88.2004.8.08.0000 - 024.04.901510-0 - fls.1083/1097), que foi provido pela Quarta Câmara 

Cível do TJES, que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 1º, 

da Lei 10.628/02, determinando a remessa dos autos ao Juízo de 1º Grau. 

 

Embora todos os requeridos tenham sido citados, apenas José Augusto de Souza 

apresentou contestação (fls. 1125/1134), alegando, em síntese, que: (i) nunca ocupou 

  



 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PODER JUDICIÁRIO 

3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória 
 

4 
 

cargo temporário ou efetivo na ALES, sendo inaplicável a LIA; (ii) não há como 

aferir se os valores depositados em sua conta são oriundos do erário; (iii) não está 

provado o dolo necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa; e 

(iv) a ilicitude das provas acostadas à inicial. 

 

O Ministério Público apresentou réplica às fls. 1150/1158. 

 

A Decisão Saneadora às fls. 1160/1166: (i) decretou a revelia dos requeridos Maria 

de Fatima Rocha Couzi, Luiz Carlos Moreira e José Geraldo Alves, sem aplicar-

lhes a pena de confesso, com fulcro no artigo 320, inciso I, do CPC; (ii) rejeitou as 

preliminares de inaplicabilidade da Lei 8429/92 e de ilicitude das provas acostadas 

à inicial; (iii) deu o feito por saneado e fixou os seguintes pontos controvertidos: (a) 

origem das verbas repassadas através de cheques administrativos emitidos pelo 

Banco Santos Neves e endossados por requerido Carlos Guilherme Lima; (b) a 

utilização das referidas quantias para o pagamento de propina visando à reeleição 

de José Carlos Gratz para a presidência da ALES; e (c) percebimento indevido 

destes valores pelos requeridos; e (iv) determinou a intimação das partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir. 

 

Maria de Fatima Rocha Couzi requereu o depoimento pessoal dos demais 

requeridos, a oitiva de testemunhas, a prova pericial no cheque supostamente 

depositado pela requerida, e a juntada de documentos. (fls. 1169/1174) 

 

Luiz Carlos Moreira, José Geraldo Alves e José Augusto de Souza requereram o 

depoimento pessoal dos demais requeridos, a oitiva de testemunhas e a juntada de 

documentos (fls. 1175/1180,1181/1186 e 1187/1191, respectivamente). 

 

O Ministério Público requereu o depoimento pessoal de todos os requeridos e a 

oitiva de testemunhas. (fls. 1193) 
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Decisão de fls. 1198 deferindo o depoimento pessoal dos requeridos e a produção 

da prova testemunhal, indeferindo a produção da prova pericial, porquanto 

desnecessária, e designando audiência de instrução e julgamento. 

 

Nas audiências realizadas, foram ouvidas as testemunhas José Carlos Gratz e 

Itamar Antônio da Silva (fls. 1204/1206), Paulo Sérgio Torres da Silva (fls. 1233/1234), 

Carlos Guilherme Lima (fls. 1301/1302) e Aquiles Gonçalves Coelho (fl. 1401). Foram 

colhidos os depoimentos pessoais dos requeridos Maria de Fatima Rocha Couzi (fl. 

1300) e Luiz Carlos Moreira (fl. 1303). 

 

Manifestações finais do Ministério Público requerendo a procedência do pedido 

autoral (fls. 1320/1326 e 1403v), de Maria de Fátima Rocha Couzi (fls. 1327/1378 e 

1407/1411) e de Luiz Carlos Moreira (fls. 1379/1382 e 1412) pugnando pela 

improcedência do pedido autoral. 

 

Os requeridos José Augusto de Souza e José Geraldo Alves não apresentaram 

alegações finais. 

 

É o relatório. DECIDO. 

 

As preliminares suscitadas pelas partes foram rejeitadas na decisão saneadora, não 

havendo a interposição de recurso. Mantenho, pois, o entendimento adotado na 

ocasião. 

 

O exame da alegação de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º, do artigo 84 do CPP, 

acrescidos pela Lei 10.628/02, restou prejudicado, pois no julgamento da ADI nº 

2.797-2, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos referidos 

dispositivos legais. 
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No mérito, a controvérsia consiste em verificar: (i) qual a origem das verbas 

repassadas através de cheques administrativos emitidos pelo Banco Santos Neves 

e endossados por requerido Carlos Guilherme Lima; (ii) se os requeridos receberam 

as quantias em questão; (iii) se as referidas quantias foram utilizadas para o 

pagamento de propina visando à reeleição de José Carlos Gratz à presidência da 

ALES; e (iv) se está configurada a prática de ato de improbidade administrativa. 

 

Pois bem. 

 

Consta dos autos Relatório de Perícia Documental, Contábil e Financeira, emitido 

pela Delegacia da Receita Federal em Vitória a partir do exame dos documentos 

relativos à movimentação bancária de conta (nº 07229-0) mantida por Carlos 

Guilherme Lima junto à Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários César Santos 

Neves, no período compreendido entre dezembro de 2000 e janeiro de 2001. 

 

Extrai-se dos autos, que, não obstante a indisponibilidade de seus bens e valores, 

inclusive contas bancárias, decretada por decisão judicial, no ano de 2000, no 

período examinado pela Receita Federal, Carlos Guilherme Lima movimentou 

aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por meio da Corretora de 

Câmbio e Valores Mobiliários César Santos Neves. 

 

Frise-se que, no mês antecedente (novembro de 2000), não houve movimentação 

financeira na referida conta, que apresentava saldo zero. 

 

A Receita Federal constatou que a quantia em questão corresponde a uma parte 

dos recursos oriundos da transferência de créditos de ICMS efetuada pela Samarco 

Mineração S/A em favor da Espírito Santo Centrais Elétricas S/A – ESCELSA. 
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Há, nos autos, a informação de que a operação realizada entre as empresas teve o 

valor total de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e que os aludidos créditos 

tributários seriam destinados ao Programa Luz no Campo. 

 

Apurou-se, no entanto, que, dentre os valores pagos pela ESCELSA S/A à 

SAMARCO, encontrava-se o cheque CEF nº 002607, no valor de R$ 1.825.000,00 

(um milhão oitocentos e vinte e cinco mil reais), emitido em favor desta última (fls. 265) 

 

O cheque em referência foi endossado pela Samarco Mineração S/A em favor de 

Carlos Guilherme Lima, que, no dia 19.12.2000, o depositou na conta nº 420001-0 

da Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários César Santos Neves (fls. 265). 

 

Na mesma data (19.12.2000), a Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários César 

Santos Neves depositou, em favor de Carlos Guilherme Lima, a quantia de R$ 

1.725.470,00 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e setenta reais) – extrato 

de fls. 117 -. 

 

A partir do aludido depósito, teve início a movimentação financeira apontada no 

relatório emitido pela Delegacia da Receita Federal em Vitória, sendo que, no  dia 

21.12.2000, foram emitidos 26 (vinte e seis) cheques, de forma sequencial e em favor 

de terceiros, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada (fls. 117). 

 

Os documentos dos autos revelam que os valores representados pelos cheques 

emitidos em favor de Carlos Guilherme Lima e endossados pelo mesmo, embora 

sacados ou depositados em contas correntes de terceiros, na realidade, 

beneficiaram Deputados Estaduais, dentre eles, os requeridos Maria de Fatima 

Rocha Couzi e Luiz Carlos Moreira. 
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Restou provado nos autos que o cheque nº 005507, no valor de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais), beneficiou a então Deputada Estadual Maria de Fatima Rocha Couzi, 

conforme se extrai do trecho do relatório da Receita Federal a seguir transcrito: 

 
“2.2.1 – CHEQUE 005507: Deputado estadual MARIA DE FATIMA ROCHA 
COUZZI (sic) 
 

O cheque 05507, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), foi 
depositado no dia 21/12/2000 em três contas correntes de titularidade 
da Deputada estadual MARIA DE FATIMA ROCHA COUZZI, a saber: os 
valores de R$ 14.000,29 (quatorze mil reais e vinte e nove centavos) na 
conta 2.072.833, mantida no PAB 0277 (Posto de Atendimento Bancário da 
ALES) do BANESTES, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na conta 
7.757.032, mantida na agência 108 (Praia do Canto) do BANESTES e o 
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na conta 6.926.687, mantida na 
agência 121 (Guaçuí) do BANESTES conforme expediente do próprio 
BANESTES datado de 23/01/2003.” (fls. 74  e 84/87) 
 

 

Da mesma forma, a prova dos autos demonstra que o então Deputado Estadual 

Luiz Carlos Moreira foi o destinatário final de quantia representada pelo cheque nº 

005494, inicialmente depositado na conta corrente de José Augusto de Souza, 

Técnico de Gabinete Comissionado, lotado no Gabinete do Deputado Luiz Carlos 

Moreira, senão vejamos: 

 

“2.2.2 – CHEQUE 005494: JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA, Funcionário do 
Gabinete do Deputado LUIZ CARLOS MOREIRA. 
 

O cheque 05494, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), foi 
depositado na conta 7.852.411, mantida na agência 277 (PAB da 
Assembléia Legislativa) do BANESTES, conforme expediente do 
próprio BANESTES datado de 23/01/2003 (fls.15). O titular da conta foi 
identificado como sendo JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA – CPF 
416.559.747-34 (fls. 15). 

Na ficha cadastral da citada conta corrente consta que JOSÉ AUGUSTO 
DE SOUZA é Servidor Público Estadual, com endereço comercial na 
Assembléia Legistativa do Espírito Santo, tendo por função TÉCNICO 
DE GABINETE COMISSIONADO. O telefone comercial (3382.3701) 
constante da mesma ficha cadastral pertence ao Gabinete do 
Deputado LUIZ CARLOS MOREIRA (fls. 19) 

Foi realizada diligência pelos AFRF Paulo Augusto Guaresqui e Eduardo 
Augusto Roelke, no endereço residencial de José Augusto de Souza 
constante da ficha cadastral supra referida, sito a Rua C9, 31, Bairro de 
Fátima, Serra (ES). No local contataram o Sr. NELSON MOREIRA DE 
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SOUZA, pai do beneficiário do cheque José Augusto de Souza, que 
declarou que seu filho havia trabalhado para o Deputado LUIZ 
CARLOS MOREIRA na campanha eleitoral de 2002. 

Ademais, consta como referência pessoal na ficha de cadastro da conta 
corrente de JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA o nome de LAURA LOPES 
SALES, servidora comissionada à disposição da diretoria geral da 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.” (fls. 75 
e 84)  

 

O Termo de Constatação Fiscal (fls. 90/91), além de descrever a diligência realizada 

pelos AFRF, consignada no trecho do Relatório supra transcrito, narra que o Sr. 

Nelson Moreira de Souza, pai de José Augusto de Souza, conhece pessoalmente o 

Deputado Luiz Carlos Moreira e “demonstrou conhecimento da existência de 

cheques no valor de R$ 30.000,00, utilizados por vários deputados estaduais, quer 

com depósitos em conta-corrente própria ou de terceiros.”   

 

Assim, embora, inicialmente, o cheque endossado por Carlos Guilherme Lima tenha 

sido depositado na conta do servidor da ALES José Augusto de Souza, na 

realidade, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) teve como destinatário final o ex-

Deputado Estadual Luiz Carlos Moreira. 

  

Extrai-se, também, dos autos, que o cheques destinado ao então Deputado Sérgio 

Borges, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), foi depositado na conta de Katia 

Ester Zanotti que, posteriormente, devolveu a quantia ao referido Deputado 

Estadual, por meio de cheque emitido em favor do requerido José Geraldo Alves, 

servidor comissionado da Assembléia Legislativa, lotado no gabinete do Deputado 

Estadual Sérgio Borges, senão vejamos: 

 

“2.2.3 – CHEQUE 005511: KÁTIA ESTER ZANOTTI (SÉRGIO BORGES) – 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. 

 

O cheque 005511, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), foi 
depositado na conta 01.00002876, mantida na agência 0641 do BBV 
BANCO, por KÁTIA ESTER ZANOTTI e ALBERTO BITTENCOURT 
VILELA. 
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 Atendendo à intimação, KÁTIA E. ZANOTTI compareceu a DRF/VIT/ES, 
e respondeu (fls. 152/153 do parecer anterior): 

 
“Que o Cheque foi recebido do Sr. SERGIO BORGES e que foi 
depositado em sua conta por solicitação do mesmo. 
 

Que a depoente conhece o Sr. Sergio a mais ou menos 19 
(dezenove) anos e por sua solicitação prestou-lhe o favor; 
 

Que a depoente após o depósito emitiu um cheque de igual 
valor de sua conta pessoal e entregou-lhe;” (grifou-se) 

 
Posteriormente, KÁTIA ESTER ZANOTTI, compareceu à DRF/VIT/ES, e 

procedeu à entrega dos seguintes documentos que comprovam as suas 
assertivas: 

 
a) extrato bancário da conta 01.00002876, relativa ao mês de 
dezembro de 2000, em que há a indicação do depósito do cheque 
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no dia 21/12/2000, e 
consecutiva emissão do cheque nº 002174 de sua titularidade no 
mesmo valor e data (fls. 22) 
 

b) Cópia do cheque 2174, conta 01.00002876, no valor de R$ 
30.000,00, com data de 21/12/2000, nominal a JOSÉ GERALDO 
ALVES (fls. 28). 

 
Frisa-se que JOSÉ GERALDO ALVES – CPF 395.535.157-20, filho de 

Camilla Silva Alves, domiciliado na rua Henrique Roset, 101, apto 301, 
Bento Ferreira, Vitória, ES, CEP 29.030-700, é SERVIDOR PÚBLICO 
comissionado da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, lotado no Gabinete do Deputado SÉRGIO BORGES 
(fls.30/31). 

As informações prestadas por KÁTIA E. ZANOTTI se confirma com a 
apresentação dos extratos e de cópia do cheque que devolveu a 
importância.” (fls. 75/76 e 84). 

 

O extrato da movimentação da conta corrente de Kátia Ester Zanotti (fls. 92/95) e a 

cópia do cheque emitido pela mesma em favor de José Geraldo Alves (fls. 98), 

citados no trecho do relatório supra transcrito, também foram juntados aos autos. 

 

Ainda há nos autos documentos que comprovam o recebimento, por outros 

Deputados Estaduais, de valores representados pelos cheques endossados por 

Carlos Guilherme Lima, no período compreendido entre dezembro de 2000 e janeiro 

de 2001. 
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Assim, o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar o recebimento 

de “propina” pelos ex-Deputados Estaduais requeridos e a utilização das contas 

bancárias dos assessores dos Deputados para o depósito dos cheques 

representativos desses valores. 

 

Acerca da origem dos recursos, não obstante haja indícios de que seja pública, 

porquanto decorrente de negociação entre empresas privadas que resultou na 

transferência de crédito de ICMS, os elementos dos autos não são suficientes para 

permitir uma conclusão neste sentido. 

 

Embora a matéria tenha sido fixada como ponto controvertido, a definição acerca da 

origem dos recursos (se pública ou privada) não é pressuposto para a 

caracterização da prática de ato de improbidade administrativa, notadamente 

quando comprovado nos autos o recebimento de vantagem econômica  indevida  

por agentes públicos, em razão do exercício de mandato ou de cargo público.  

 

No caso, restou comprovado que, em dezembro de 2000, os ex-Deputados 

Estaduais requeridos, Maria de Fatima Rocha Couzi e Luiz Carlos Moreira, 

voluntária e conscientemente, em razão do exercício de mandato, receberam a 

quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada, através de cheques emitidos pela 

referida Corretora em favor de Carlos Guilherme Lima e endossados por este 

último. 

 

Também restou provado que os requeridos José Augusto de Souza e José Geraldo 

Alves, servidores comissionados, à época lotados, respectivamente, nos Gabinetes 

dos Deputados Luiz Carlos Moreira e Sérgio Borges, voluntária e conscientemente, 

permitiram que os valores em referência fossem depositados em suas contas 

correntes para, posteriormente, repassá-los aos Deputados Estaduais. 
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No que tange ao motivo do recebimento dos referidos valores pelos então 

Deputados Estaduais, sustenta o Ministério Público tratar-se de “propina” para que 

os mesmos votassem em José Carlos Gratz para o cargo de Presidente da ALES. 

 

A prova dos autos demonstra que diversos Deputados Estaduais (além dos requeridos) 

receberam os cheques emitidos em favor de Carlos Guilherme Lima e endossados 

por este, e que os cheques foram entregues aos Deputados Estaduais 06 (seis) dias 

após a reeleição de José Carlos Gratz à Presidência da ALES. 

 

Entretanto, embora haja fortes indícios de que os valores foram recebidos pelos 

Deputados Estaduais objetivando a referida reeleição, a prova dos autos não é 

suficiente para demonstrar a existência de um nexo de causalidade entre o 

recebimento de valores pelos Deputados Estaduais e a reeleição de José Carlos 

Gratz à Presidência da ALES. Até porque, na época, José Carlos Gratz era o único 

candidato à Presidência daquela Casa Legislativa. 

 

Não obstante, não resta afastada a caracterização da prática de atos de 

improbidade administrativa pelos requeridos. 

 

A conduta dos requeridos Maria de Fatima Rocha Couzi e Luiz Carlos Moreira 

amolda-se às hipóteses previstas no artigo artigos 9º, caput1 e no artigo 11, caput2  

ambos da Lei 8429/92, estando evidente o elemento subjetivo – dolo – dos 

mesmos. 

 

                                                           
1
 Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento 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, e notadamente: 
2
 Art. 11. Constitui 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, 
e notadamente: 
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Os requeridos Maria de Fatima Rocha Couzi e Luiz Carlos Moreira enriqueceram 

ilicitamente ao receberem, em razão do exercício do mandato de Deputado 

Estadual, vantagem econômica indevida - R$ 30.000,00 (trinta mil reais)  cada -. 

 

Por outro lado, a conduta em referência também se amolda à hipótese prevista no 

caput do artigo 11, da Lei 8.429/1992, pois configura violação aos princípios da 

moralidade administrativa e da legalidade. 

 

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “as condutas 

descritas no artigo 11 da Lei de Improbidade dependem da presença do dolo 

genérico”.3 

  

Nesse contexto, resta configurada a prática, pelos ex-Deputados Estaduais Maria 

de Fatima Rocha Couzi e Luiz Carlos Moreira, de atos de improbidade previstos nos 

artigos 9º, caput, e 11, caput, ambos da Lei de Improbidade Administrativa. 

 

Quanto à aplicação das sanções, no caso de a conduta do agente configurar 

simultaneamente atos de improbidade administrativa previstos em mais de um 

dispositivo legal, Emerson Garcia orienta que:   

 
“Tratando-se de ato único, entendemos que um único feixe de sanções 

deve ser aplicado ao agente, ainda que sua conduta, a um só tempo, se 
subsuma ao disposto nos arts. 9º, 10 e 11. Único o ato, único haverá de ser 
o feixe de sanções (ne bis in eadem). No que concerne à dosimetria, 
haverá de compor o feixe de sanções os valores relativos de maior 
severidade, o que possibilitará o estabelecimento de uma relação de 
adequação com a natureza dos ilícitos, sendo que a pluralidade destes 
deverá ser valorada por ocasião da individualização e fixação de cada uma 
das sanções que compõem o feixe.”

4
 

 

                                                           
3
 RECURSO ESPECIAL Nº 1.166.928 - RS (2009/0226221-2), Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVES LIMA, 19/06/2012. No 

mesmo sentido: REsp 1200125/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 
15/06/2012 
4
 Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, “Improbidade Administrativa”, 6ª edição, Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2011,  p. 

608.  
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Com base neste entendimento, deve ser aplicado aos ex-Deputados Estaduais 

requeridos as sanções previstas no artigo 12, inciso I, da LIA, relativas aos atos de 

improbidade previstos no artigo 9º, do mesmo diploma legal, por serem mais 

severas que as sanções previstas para as hipóteses do artigo 11, da Lei 8429/92.  

 

Quanto aos requeridos José Augusto de Souza e José Geraldo Alves, a conduta 

dos mesmos se subsume ao disposto no artigo 11, caput, da Lei 8429/92, sendo, 

entretanto, inaplicável aos mesmos o disposto nos artigos 9º e 3º, da Lei 8429/92. 

 

Os requeridos, na condição de servidores públicos comissionados (e não como 

particulares), praticaram atos que violam os princípios da moralidade e da legalidade, 

na medida em que, voluntária e conscientemente, permitiram a utilização de suas 

contas correntes para o depósito de valores que, posteriormente, foram repassados 

aos Deputados Estaduais. 

 

Como não há provas de que os requeridos José Augusto de Souza e José Geraldo 

Alves tenham auferido qualquer vantagem patrimonial indevida, não vejo como 

subsumir a conduta dos mesmos ao disposto no artigo 9º da LIA, conforme 

pleiteado na inicial. 

 

Acerca da aplicação das sanções, deve o julgador “proceder à verificação da 

compatibilidade entre as sanções cominadas, o fim visado pela lei e o ilícito 

praticado, o que redundaria no estabelecimento de um critério de 

proporcionalidade.” “A reprimenda ao ilícito deve ser adequada aos fins da norma, 

resguardando-se a ordem jurídica e as garantias fundamentais do cidadão, o que 

preservará a liberdade entre o poder e a liberdade.” 5 

 

                                                           
5
 Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, “Improbidade Administrativa”, 6ª edição, Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2011,  

p.603/604.  
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No caso, considerando o disposto no parágrafo único, do artigo 12, da LIA, e não 

estando provado que os requeridos José Augusto de Souza e José Geraldo Alves 

obtiveram qualquer proveito patrimonial com a prática do ato, não vejo como aplicar 

aos mesmos todas as sanções previstas no inciso III, do artigo 12, da Lei 8429/92.  

 

Assim, observando um critério de proporcionalidade, entendo adequada ao caso em 

exame a aplicação das penas de multa e de suspensão dos direitos políticos. 

 

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, 

para: 

 

1. CONDENAR os requeridos Maria de Fatima Rocha Couzi e Luiz Carlos Moreira 

nas sanções previstas no artigo 12, inciso I, da Lei 8.429/92, notadamente: (i) perda 

dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio dos mesmos, devidamente 

atualizados; (ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos; (iii) 

multa no valor de 03 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial registrado; e (iv) 

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 10 anos; 

 

2. Deixo de condená-los à perda da função pública, porquanto, nesta data, não mais 

exercem mandato de Deputado Estadual; 

 

3. CONDENAR os requeridos José Augusto de Souza e José Geraldo Alves nas 

sanções do artigo 12, inciso III, da Lei 8429/92, especificamente: (i)  multa no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 

03 (três) anos. 
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4. Com amparo no disposto no parágrafo único do artigo 12, da LIA,  deixo de 

aplicar aos requeridos José Augusto de Souza e José Geraldo Alves as demais 

sanções previstas no inciso III, do artigo 12, da Lei 8429/92. 

 

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais pro 

rata. 

 

Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de demanda proposta 

pelo MP (CF/88, art. 128, § 5º, inc. II, al. ʺaʺ). 

 

Com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito. 

 

Após o trânsito em julgado, oficie‐se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do 

Estado do Espírito Santo comunicando a suspensão dos direitos políticos dos 

requeridos para as providências cabíveis. 

Oficie-se à Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo acerca da sanção de 

perda da função pública aplicada aos requeridos José Augusto de Souza e José 

Geraldo Alves 

 

Oficie-se aos órgãos administrativos dos Poderes Municipal, Estadual e Federal, 

para ciência e observância da proibição de os requeridos Maria de Fatima Rocha 

Couzi e Luiz Carlos Moreira contratarem com o Poder Público ou receberem 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios  majoritários, inscrevendo‐se a 

sentença no Cadastro Nacional de Improbidade, instituído pelo   Conselho Nacional 

de Justiça. 
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Sobrevindo o trânsito em julgado e não cumprida a obrigação no prazo de quinze 

dias pelos demandados, incidirá a multa preceituada no art. 475-J do CPC. 

 

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

 

Não havendo outras pendências, arquivem-se. 

 

Vitória-ES, 04 de julho de 2012. 

 

 

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS 

Juiz  de  Direito 

 

 

 

 

 


