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Autos com (Conclusão) ao Juiz em 10/07/2018 
p/ Despacho/Decisão 

  *** Sentença/Despacho/Decisão/Ato Ordinátorio 

  

Vistos em decisão.O MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL propõe a presente Ação Civil Pública, 
com pedido de liminar, em face de JOSÉ TADEU 
DA SILVA, ANA CONSTANTINA OLIVEIRA 
SARMENTO DE AZEVEDO, JOÃO FRANCISCO DE 
ASSIS, MARCOS MOTTA FERREIRA, DARLENE 
LEITÃO E SILVA e FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA 
COELHO LADAGA, pleiteando, liminarmente, a 
indisponibilidade dos bens dos réus, incluindo 
imóveis e veículos, bem como aplicações 
financeiras em montante suficiente para 
assegurar a integral satisfação da multa prevista 
no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, 
comunicando-se aos órgãos competentes para as 
averbações necessárias. Requer, ainda, o 
afastamento do cargo dos réus José Tadeu da 
Silva, Ana Constantino Oliveira Sarmento de 
Azevedo, Marcos Motta Ferreira e João Francisco 
dos Anjos. Aduz o Parquet Federal que foi 
apurado, nos autos do Inquérito Civil Público nº 
134001001503/2015-43, que os corréus João 
Francisco de Assis, José Teixeira Coelho Ladaga, 
Ana Constantina Oliveira, Darlene Leitão e Silva 
e Marcos Motta Ferreira praticaram atos 
tipificados na Lei de Improbidade Administrativa, 
no curso do processo eleitoral para Presidente do 
CREA-SP, no ano de 2014. Afirma que "os cinco 
primeiros agentes públicos integraram a 
Comissão Eleitoral Federal do CONFEA, no ano 
passado. O último corréu era Presidente do 
CONFEZ, então candidato à reeleição, que 
apoiava o nome do sobrinho na eleição para o 
CREA-SP, sendo que os corréus somaram 
esforços no sentido de obter a exclusão do Sr. 
Francisco Yukata Kurimori, em benefício 
ostensivo ao então candidato Vinicius Marinelli, 
sobrinho do corréu Tadeu." Narra que "conforme 
fatos apurados, está comprovado que Tadeu foi 
o responsável pela contratação de assessor 
administrativo para prestar serviços à Comissão 
Eleitoral Federal, durante o processo eleitoral de 
2014, visando ao atendimento de seus 
interesses pessoais." Noticia que "consta que o 
Sr. Vinicius Marchese viajou às custas do 
CONFEA, conforme se verifica na Decisão PL 
1617/2014 que aprovou o Relatório Técnico 
Informativo - RTI, da lavra de Tadeu e outros 
profissionais nele listados, referente à Reunião 
Plenária Internacional da CIAM, ocorrida durante 
os dias 13 a 15 de março de 2014, em Mendoza, 
Argentina. (...) O Sr. Vinicius Marchese Marinelli 



é filho de Maria Silvia de M. Marchese que, por 
sua vez, é irmã da Sra. Estela Marchese Silva, 
esposa do Sr. José Tadeu da Silva." Aduz que o 
nome da Sra. Maria Silvia de M. Marchese 
também consta no contrato social da empresa 
"Nova Engenharia Ltda.". Conclui que "as 
condutas relatadas acima foram praticadas por 
Tadeu, com o auxílio dos demais réus, com o 
claro intuito de beneficiar o seu sobrinho e sócio, 
Vinicius Marchese Marinelli, em detrimento da 
idoneidade do processo eleitoral do CREA-SP." 
Afirma que a Portaria AD nº 153/2014 - CONFEA 
conferiu poderes ao corréu José Tadeu da Silva 
para a concessão de diárias aos demais réus, 
que, em contrapartida, o auxiliavam a burlar os 
resultados das eleições do CREA-SP. Às fls. 
13/17 o parquet federal enumera as 
participações dos demais corréus em missões 
representativas, realizadas por meio do 
pagamento de diárias. Alega a ocorrência de 
diversas situações de prática de abuso de poder 
político e econômico, bem como de interferência 
no processo eleitoral do sistema CONFEA/CREA. 
Esclarece que os réus atuaram em favor da não 
homologação do resultado das eleições nos 
Estados de Goiás, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e São Paulo. Assim, "no dia da 
sessão de homologação, que conforme 
calendário eleitoral ocorreria em 25/11/14, todos 
os nomes foram encaminhados para a estrutura 
administrativa do plenário para inclusão em 
pauta de apreciação. No entanto, após tomar 
ciência desta remessa, José Tadeu da Silva, em 
conjunto com seu chefe de gabinete, José 
Gilberto, determinou a retirada dos nomes dos 
adversários políticos, a fim de prejudica-los. Essa 
medida implicava na alteração do calendário 
eleitoral, razão pela qual Edelbert, junto com 
outros assessores, elaboraram uma minuta de 
deliberação da CEF propondo a alteração do 
calendário, e fixando o dia 28/11/2014 como 
data de homologação do resultado das eleições, 
concluindo o processo eleitoral. O documento 
original foi apresentado ao MPF. Todavia, por 
decisão de José Tadeu da Silva, em conjunto 
com José Gilberto, essa solução não foi adotada, 
demonstrando que ele possuía total controle 
sobre a CEF. Prossegue: "Não bastasse isso, 
conforme documentação, o Edital Eleitoral nº 
12/2014 da Comissão Eleitoral Federal - 
assinado pelo Coordenador corréu Joao em 
28/11/2014 - tornou pública a homologação dos 
resultados das Eleições 2014 do sistema 
Confea/Crea e Mútua. Não houve, entretanto, 
homologação de resultado das Eleições de Goiás, 
Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 



São Paulo. O Ato não apresenta nenhuma 
justificativa para o descumprimento do 
calendário eleitoral. A falta de quórum não era 
motivo suficiente para não promover a 
homologação, mesmo porque foram 
homologados os resultados de 22 (vinte e duas) 
eleições estaduais em 27/11/2014." O autor 
tipificou as condutas, de forma individualizada, 
esclarecendo, ainda, que deve ser decretada a 
indisponibilidade dos bens para garantir o 
pagamento da pena de multa prevista no art. 12 
da Lei de Improbidade Administrativa, 
considerando-se, para a determinação da base 
de cálculo de referida pena, que os agentes 
públicos ocupam cargos honoríficos, aplicando-
se, portanto, o salário base da categoria dos 
profissionais diplomados em Engenharia, nos 
termos do disposto no artigo 5º da Lei nº 4.950-
A/1966. Por fim, fundamenta a necessidade de 
afastamento do cargo dos corréus José Tadeu da 
Silva, Ana Constantino Oliveira Sarmento de 
Azevedo, Marcos Motta Ferreira e João Francisco 
dos Anjos com o fim de preservar a regular 
instrução processual. Diante da determinação de 
fl. 82, o autor requereu a juntada de mídia com 
os documentos digitalizados. Deferiu-se o pedido 
de liminar (fls. 87/90). Manifestou-se o Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA 
(fls. 149/150), requerendo o ingresso no feito. O 
corréu Marcos Motta Ferreira noticiou a 
interposição do agravo de instrumento nº 
00286978420154030000, ao qual foi negado 
seguimento. Notificado, o corréu Marcos Motta 
Ferreira apresentou defesa prévia (fls. 105/207). 
Alegou, preliminarmente, a incompetência 
territorial. O corréu José Tadeu da Silva 
apresentou defesa preliminar às fls. 282/306 e 
noticiou a interposição do recurso do agravo de 
instrumento nº 0029699-89.2015.403.0000 (fls. 
307/358). Pelo C. Supremo Tribunal Federal, 
comunicou-se a decisão que determinou a 
suspensão da liminar anteriormente deferida (fls. 
372/376). O Ministério Público Federal requereu 
a reapreciação do pedido de afastamento dos 
réus (fl. 378), o que foi indeferido por este juízo 
(fls. 387/387vº). O corréu Francisco José 
Teixeira Coelho Ladaga apresentou defesa prévia 
(fls. 417/444). Manifestou-se o Ministério Público 
Federal às fls. 518/527, tendo sido mantida a 
decisão proferida (fl. 603). Noticiou o corréu 
Francisco José Teixeira Coelho Ladaga a 
interposição do recurso de agravo de 
instrumento nº 0002697-13.2016.403.0000 (fls. 
528/544), ao qual foi negado provimento (fls. 
655/658). O Ministério Público Federal requereu 
a juntada de documentos (fls. 565/602). O 



corréu João Francisco dos Anjos apresentou 
defesa prévia (fls. 607/621). Alegou, 
preliminarmente, a incompetência territorial. 
Noticiou o corréu João Francisco dos Anjos a 
interposição do recurso de agravo de 
instrumento nº 0007844-20.2016.403.0000 (fls. 
624/652). Reconhecida a ocorrência de conexão 
com as ações de procedimento comum nºs. 
0074167-17.2014.401.3400 e 0000626-
14.2015.401.3400, determinou-se a remessa 
dos autos à 9ª Vara Federal da Seção Judiciária 
do Distrito Federal (fl. 653). O Ministério Público 
Federal opôs embargos de declaração (fls. 
661/664), que foram recebidos como pedido de 
reconsideração, tendo sido mantida a decisão 
proferida (fl. 667). A corré Darlene Leitão e Silva 
noticiou a interposição do recurso de agravo de 
instrumento nº 0013449-44.2015.403.0000 (fls. 
700/723), bem como apresentou defesa prévia 
(fls. 726/740) alegando, preliminarmente, a 
incompetência territorial. Às fls. 742/743 o 
corréu José Tadeu da Silva requereu a remessa 
dos autos à 9ª Vara Federal do Distrito Federal, 
no entanto, foi determinado que se aguardasse a 
decisão a ser proferida nos autos do agravo de 
instrumento nº 0013449-44.2016.403.0000 (fl. 
744). Nos autos do agravo de instrumento nº 
0013449-44.2016.403.0000, foi decidido pelo E. 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região que a 
competência para o processamento e o 
julgamento do feito é da Seção Judiciária de São 
Paulo (fls. 758/766). Manifestou-se o Ministério 
Público Federal às fls. 784/787 e 791/798. 
Deferiu-se a inclusão do CONFEA na lide (fl. 
845). Manifestou-se o corréu José Tadeu da Silva 
às fls. 850/855. A corré Ana Constantina Oliveira 
Sarmento de Azevedo apresentou defesa 
preliminar (fls. 922/939), suscitando, 
preliminarmente, a incompetência territorial. 
Noticiou a interposição do recurso de agravo de 
instrumento nº 5021504-59.2017.403.0000 (fls. 
941/942). Manifestou-se o Ministério Público 
Federal (fls. 958/960). Noticiou o corréu João 
Francisco dos Anjos a interposição do recurso de 
agravo de instrumento nº 0007844-
20.2016.403.0000 (fls. 1014/1041), que foi 
julgado prejudicado (fls. 1059/1059vº).Noticiou 
o corréu Francisco José Teixeira Coelho Ladaga a 
interposição do recurso de agravo de 
instrumento nº 0002697-13.2016.403.0000 (fls. 
1014/1041).Determinou-se a inclusão do 
CONFEA na lide (fl. 1185). É o relatório. 
FUNDAMENTO E DECIDO. A preliminar de 
incompetência territorial já restou superada, em 
razão do decidido nos autos do agravo e 
Instrumento nº 0013449-44.2016.403.0000 (fls. 



758/766). Passo ao juízo de admissibilidade da 
petição inicial.Dispõe o art. 17, 6º e 7º, da Lei 
8.429/1992 que a petição inicial da ação de 
improbidade administrativa será instruída com 
documentos ou justificação que contenham 
indícios suficientes da existência do ato de 
improbidade ou com razões fundamentadas da 
impossibilidade de apresentação de qualquer 
dessas provas, determinando-se a notificação 
dos Requeridos para manifestação por escrito. 
Após o recebimento da manifestação, o juiz, no 
prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, 
rejeitará a ação, se convencido da inexistência 
do ato de improbidade, da improcedência da 
ação ou da inadequação da via eleita ou 
receberá a petição inicial (art. 17, 8º, da Lei 
8.429/1992). Por conseguinte, a petição inicial 
não deve ser recebida tão-somente quando 
houver elementos que permitam concluir, ainda 
na fase de cognição preliminar, pela inexistência 
de atos de improbidade, pela improcedência do 
pedido ou inadequação da via eleita. Por seu 
turno, existindo indícios da prática de atos de 
improbidade, compete ao magistrado o 
recebimento da petição inicial, com posterior 
citação dos Réus para que exerçam em toda a 
sua plenitude o direito de defesa.Verifica-se, 
assim, que a autorização legal para o 
recebimento da petição inicial e, por 
consequência, a possibilidade de fluência do 
processo que pode, ao final, culminar na 
aplicação das severas penalidades aos atos de 
improbidade administrativa, exige, ao menos, 
que existam indícios da prática de atos de 
improbidade, vale dizer, elementos mínimos que 
possibilitem a formação de um juízo de suspeita 
ou suposição acerca da prática dos atos narrados 
na petição inicial. Inexiste necessidade da 
comprovação cabal e exaustiva da prática do ato 
e de todas as conseqüências daí advindas, 
porquanto tal certeza somente se entremostra 
indispensável no momento da prolação da 
sentença.Logo, trata-se tão somente de um juízo 
de admissibilidade, isto é, de uma avaliação 
acerca da viabilidade do prosseguimento da ação 
de improbidade pela existência de um suporte 
fático mínimo.Nesse sentido, confira-se o 
seguinte julgado do Superior Tribunal de 
Justiça:"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL. ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. CONTRATO. 
IRREGULARIDADE PRATICADA POR PREFEITO. 
ART. 17, 6º, LEI 8.429/92. CONCEITO DE PROVA 
INDICIÁRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA 
EXISTÊNCIA DO ATO CONFIGURADOS. 1. A 
constatação pelo Tribunal a quo da assinatura, 



pelo ex-prefeito, de contratos tidos por 
irregulares, objeto de discussão em Ação de 
Improbidade Administrativa, configura "indícios 
suficientes da existência do ato de improbidade", 
de modo a autorizar o recebimento da inicial 
proposta pelo Ministério Público (art. 17, 6º, da 
Lei 8.429/92). 2. A expressão "indícios 
suficientes", utilizada no art. 17, 6º, da Lei 
8.429/92, diz o que diz, isto é, para que o juiz 
dê prosseguimento à ação de improbidade 
administrativa não se exige que, com a inicial, o 
autor junte "prova suficiente" à condenação, já 
que, do contrário, esvaziar-se-ia por completo a 
instrução judicial, transformada que seria em 
exercício dispensável de duplicação e 
(re)produção de prova já existente. 3. No âmbito 
da Lei 8.429/92, prova indiciária é aquela que 
aponta a existência de elementos mínimos - 
portanto, elementos de suspeita e não de 
certeza - no sentido de que o demandado é 
partícipe, direto ou indireto, da improbidade 
administrativa investigada, subsídios fáticos e 
jurídicos esses que o retiram da categoria de 
terceiros alheios ao ato ilícito. 4. À luz do art. 
17, 6º, da Lei 8.429/92, o juiz só poderá rejeitar 
liminarmente a ação civil pública proposta 
quando, no plano legal ou fático, a improbidade 
administrativa imputada, diante da prova 
indiciária juntada, for manifestamente 
infundada. 5. Agravo Regimental provido". 
(AgRg no Ag 730.230/RS, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, j. 4.9.2007, DJ 
7.2.2008, p. 296).No presente caso, observo que 
os atos praticados pelo corréu visavam ao 
favorecimento do candidato "Vinicius Marchese 
Marinelli", em detrimento do candidato eleito, 
"Francisco Yutaka Kurimori". De acordo com o 
doc. 35, o Sr. "Vinicius Marchese Marinelli" foi 
candidato a Presidente do CREA-SP nas 
eleições/2014. Analisando-se o doc. 14, verifica-
se que o Sr. "Vinicius Marchese Marinelli" é sócio 
do corréu "José Tadeu da Silva" na empresa 
"Nova Engenharia Consultoria, Assessoria, 
Projetos e Construções Ltda." De acordo com o 
documento de registro profissional do Sr. 
"Vinicius Marchese Marinelli", anexado no doc. 
16, observa-se a existência de vínculo de 
parentesco com o corréu "José Tadeu da Silva", 
uma vez que é filho de "Maria Silvia de M. 
Marchese" - também sócia de referida empresa - 
e que, segundo o parquet federal afirma em sua 
inicial, "é irmã da Sra. Estela Marchese Silva, 
esposa do Sr. José Tadeu da Silva."De acordo 
com os documentos nºs. 19 a 26, foram 
deferidos afastamentos do país para viagens em 
missões representativas aos corréus "Ana 



Constantino Oliveira Sarmento de Azevedo", 
"Darlene Leitão e Silva", "Francisco José Teixeira 
Coelho Ladaga", "Marcos Motta Ferreira" e "João 
Francisco dos Anjos". Esse fato, de forma 
isolada, não comprova o conluio dos réus para 
burlar o processo eletivo ocorrido no ano de 
2014, no entanto, coligado às demais provas 
carreadas aos autos, constitui um indício de que 
houve o alegado favorecimento. Vejamos.De 
acordo com o mencionado doc. 35, o Sr. 
Francisco Yukata Kurimori requereu o registro de 
sua candidatura a Presidente do CREA-SP, que 
foi impugnado (doc. 36) e, por fim, restou 
indeferido referido pedido (docs. 38 e 39). No 
entanto, nos termos do narrado pelo Sr. Edelbert 
Carlos Zoll Júnior ao Ministério Público Federal, 
foi convocada reunião pelo corréu "José Tadeu 
da Silva", QUE "passou orientações e ordens 
expressas para que a CEF promovesse a 
cassação do registro de candidatura de 
adversários políticos de José Tadeu da Silva; que 
o depoente recorda, expressamente, a citação de 
José Tadeu da Silva aos nomes de Kurimori 
(candidato adversário no CREA-SP), Alonso 
(candidato adversário à Presidência do CONFEA) 
e Luduvice (candidato adversário à Presidnência 
do CONFEA)". (fl. 24).Analisando-se o doc. 37, 
verifica-se que os corréus "Ana Constantino 
Oliveira Sarmento de Azevedo", "Darlene Leitão 
e Silva", "Francisco José Teixeira Coelho 
Ladaga", "Marcos Motta Ferreira" e João 
Francisco dos Anjos" votaram pelo indeferimento 
do recurso interposto pelo candidato "Francisco 
Yutaka Kurimori". Dessa forma, ao menos nesta 
fase processual, observa-se a correlação entre o 
depoimento prestado pelo Sr. Edelbert Carlos 
Zoll Júnior e os fatos comprovados 
documentalmente.O atual Conselheiro Federal do 
CONFEA também afirmou que os réus atuaram 
no sentido de não ser homologado o resultado 
da eleição do CREA-SP, no ano de 2014 (doc. 
53):"Que José Taderu da Silva articulou a 
manobra da falta de quórum no final do dia 
27/11/14; Que o Presidente suscitou o 
impedimento das Conselheiras ana Constantina e 
Darlene Leitão e Silva; que os outros 
Conselheiros também deixaram o Plenário 
atendendo à manobra do então Presidente 
reeleito José Tadeu da Silva; (...) Que a maioria 
dos candidatos indeferidos pela CEF eram de 
adversários políticos, a exemplo da candidatura 
de Francisco Yutaka Kurimori para o CREA-SP; 
Que a atuação de José Tadeu da Silva 
juntamente com a conduta da CEF era, 
escancaradamente, direcionada para prejudicar 
os seus adversários políticos. (...)".Com base no 



robusto aporte probatório, há fortes indícios de 
que os réus praticaram atos de improbidade 
administrativa, em razão da ofensa aos 
princípios que norteiam a Administração Pública. 
Ademais, a petição inicial, corroborada pela 
extensa documentação que a instrui, descreve 
fatos que, se comprovados, podem dar ensejo à 
aplicação das penalidades previstas na Lei 
8.429/92. À evidência, é necessária a 
comprovação dos fatos com toda a sua 
extensão, bem como dos elementos necessários 
à configuração dos atos de improbidade 
administrativa.No caso em espécie, são várias as 
atividades imputadas ao réu e tipificada pelo 
Ministério Público Federal na petição inicial, que 
serão apreciadas durante o processo com o 
amplo exercício do direito de defesa e sob o 
crivo do contraditório.É importante ressaltar, 
ainda, que não se pode inferir, com segurança, 
pela inexistência de atos de improbidade, o que 
implicaria a rejeição da petição inicial, nos 
termos do art. 17, 8º, da Lei 8.429/1992. Para a 
rejeição da petição inicial é preciso que esteja 
evidenciada a inexistência dos atos de 
improbidade ou que seja incontestável a 
decretação de improcedência do pedido inicial, o 
que não ocorre no caso em questão. 
Apresentados tais argumentos, conclui-se pela 
suficiência de suporte fático mínimo e sua 
possível configuração como ato de improbidade 
administrativa, de forma a autorizar o 
recebimento da petição inicial.Diante do exposto, 
RECEBO A PETIÇÃO INICIAL para determinar o 
processamento da presente ação de improbidade 
administrativa. Citem-se os réus. Intimem-se as 
partes. 
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