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Consulta da Movimentação Número : 257

PROCESSO 0016090-09.2014.4.03.6100

 Autos com (Conclusão) ao Juiz em 02/04/2018 p/ Sentença

 *** Sentença/Despacho/Decisão/Ato Ordinátorio

 
Tipo : A - Com mérito/Fundamentação individualizada /não repetitiva
Livro : 1 Reg.: 145/2019 Folha(s) : 260

 Trata-se de ação civil pública de improbidade administrativa, com
pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em
face de MARIA DA PENHA DE MEDEIROS CARVALHO e ZENEIDE LEONEL
DE LIMA PORFIRIO, objetivando a condenação das requeridas às
penalidades estabelecidas pelo art. 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92 (Lei
de Improbidade Administrativa).Em sede de liminar, requer a
decretação, com estribo nos artigos 12 da Lei nº 7.347/85 e 7º da Lei
nº 8.429/92, da indisponibilidade de bens móveis (veículos) e imóveis
das corrés, em montante suficiente para assegurar o perdimento dos
bens ilicitamente obtidos e a satisfação da multa civil prevista no
dispositivo legal supracitado.Aduz o Ministério Público, em apertada
síntese, que as requeridas teriam praticado a conduta tipificada no art.
9º, caput, da Lei nº 8.429/92, uma vez que se utilizaram do cargo de
gerente da Caixa Econômica Federal, exercido por Maria da Penha
Medeiros de Carvalho, para subtrair dinheiro público através de
contratos irregulares.Assevera o órgão ministerial que o presente
processo resulta de investigação a partir de "notitia criminis"
apresentada por diversas vítimas do delito de peculato-furto praticado
pela ex-gerente da Caixa Econômica Federal, Maria da Penha Medeiros
de Carvalho, com auxílio de terceiro, a corré Zeneide Porfírio.Afirma
que as requeridas agiam em conluio, na medida em que, enquanto a
corré Maria da Penha, na qualidade de gerente da instituição financeira,
alterava os valores de contratos de empréstimos bancários oferecidos a
clientes de baixa renda, Zeneide Porfírio se apresentava como
consultora financeira, a fim de ludibriar as vítimas.Assim, após a
concordância acerca das cláusulas e valores dos empréstimos a serem
contraídos, os clientes eram dispensados sob o argumento de que os
cartões para movimentação do dinheiro seriam encaminhados às
respectivas residências; neste momento, afirma o Ministério Público que
a gerente alterava os valores contratados e, após alguns dias,
informava às vítimas que os empréstimos haviam sido negados. Por
fim, o montante contratado era desviado para contas correntes em
nome das acusadas e de seus familiares.Nessa esteira, informa que,
embora os fatos aqui narrados tenham sido objeto do Processo
Administrativo Disciplinar nº 1/00.21.00013/2003, que concluiu que a
ré Maria da Penha agiu negligentemente, no âmbito criminal ambas as
acusadas foram condenas pelo crime de peculato-furto, em ação penal
em trâmite perante a Justiça Federal de São Paulo (0007291-
06.2006.403.6181), ora em sede de apelação.Afirma, ainda, que a
movimentação financeira das requeridas durante o período em
praticaram os delitos é incompatível com as declarações de renda
apresentadas à Receita Federal à época, o que reforçaria a
demonstração de apropriação de dinheiro público proveniente dos
empréstimos fraudulentos obtidos junto à Caixa Econômica
Federal.Bate-se, por fim, pela aplicação do 2º do art. 142 da Lei nº
8.112/90, que determina que os prazos prescricionais previstos na lei
penal aplicam-se também às infrações disciplinares capituladas como
crime. Foi proferida decisão indeferindo a liminar (fls.79/80).Deferido o
ingresso da CEF, na qualidade de assistente litisconsorcial às fls.
104.Interposto Agravo de Instrumento pelo MPF e pela CEF, o E. TRF 3ª
Região deferiu o efeito suspensivo pleiteado (fls. 196/201 e 209/216).A
corré MARIA DA PENHA DE MEDEIROS CARVALHO se manifestou às fls.
220/256.Proferida decisão às fls. 265/266 deferindo os benefícios da
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Justiça Gratuita à corré MARIA DA PENHA DE MEDEIROS CARVALHO e
determinando o desbloqueio da conta número 00000493-2, agência
1652, da Caixa Econômica Federal, até o montante de R$ 3.368,51
(três mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos),
referentes aos seus proventos do mês de junho do ano corrente (fls.
254).O MPF se manifestou às fls. 271/274 e 283 e a CEF às fls.
283/287.Foi proferida decisão às fls. 291/292 deferindo o pedido de
liberação dos valores remanescentes que se encontram bloqueados
junto à CEF, em nome da corré MARIA DA PENHA DE MEDEIROS
CARVALHO.Interposto Agravo de Instrumento pela CEF, o E. TRF 3ª
Região deferiu em parte a manutenção do bloqueio dos valores
recebidos pela corré MARIA DA PENHA na Reclamação Trabalhista (fls.
310/314).Citada por edital, a corré ZENEIDE LEONEL DE LIMA
PORFÍRIO não se manifestou (fl. 368).O E. TRF 3ª Região deu
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo MPF e pela CEF
(fls. 411/415 e 493/498).A corré ZENEIDE LEONEL DE LIMA PORFÍRIO
através da Defensoria Pública da União, na qualidade de sua curadora
especial, se manifestou às fls.502/509, alegando preliminarmente a
prescrição. No mérito, requer a improcedência da ação, em face da
inexistência de provas da conduta dolosa da ré.Intimadas a
especificarem as provas que pretendem produzir, o Ministério Público
Federal requereu o depoimento pessoal das rés (fls. 513), a CEF
formulou um pedido genérico (fl. 516) e a ré Maria da Penha pugnou
pela prova documental e testemunhal (fls. 517/519).Deferida a oitiva
de testemunhas e depoimento pessoal das rés, bem como a juntada de
novos documentos (fls. 521).Homologada a desistência da oitiva da
testemunha SÔNIA CEBIDANES HOTTS (fl. 532) e de MÁRIO NOBURU
TATSUMOTO (fl. 558).Foi homologado o pedido de desistência do
depoimento pessoal das Rés, formulado pelo MPF (fl. 671).O MPF
apresentou as razões finais às fls. 673/684, a CEF às fls. 686. A DPU às
fls. 688/689 e a ré MARIA DA PENHA às fls. 691/700.Relatei o
necessário. Fundamento e decido.Quanto à preliminar de ilegitimidade
passivaA corré Maria da Pena Medeiros de Carvalho sustenta que, não
sendo empregada pública desde 22/07/2007, em decorrência de sua
aposentadoria, não poderia figurar no polo passivo da ação de
improbidade administrativa.Sem razão, contudo.É indiscutível que a
requerida, em 2002, época dos fatos narrados na inicial, ocupava o
cargo de gerente de relacionamento da Agência Arouche da Caixa
Econômica Federal, de modo que pode figurar no polo passivo da ação,
nos termos do artigo 2º da Lei n. 8.429, de 02 de junho de
1992.Quanto à prescriçãoA prescrição das ações tendentes a apurar
atos de improbidade administrativa é regulada pelo o artigo 23 da Lei
n. 8.429, de 02 de junho de 1992, que assim dispõe:Art. 23. As ações
destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser
propostas:I - até cinco anos após o término do exercício de mandato,
de cargo em comissão ou de função de confiança;II - dentro do prazo
prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis
com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de
cargo efetivo ou emprego.III - até cinco anos da data da apresentação
à administração pública da prestação de contas final pelas entidades
referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei. (Incluído pela Lei nº
13.019, de 2014) Nos termos do artigo 23, inciso II, da Lei n. 8.429, de
02 de junho de 1992, aplica-se o prazo prescricional previsto em lei
específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do
serviço público, em se tratando de funcionários públicos..No âmbito
federal, o prazo prescricional para apuração das faltas disciplinares é
regido pelo artigo 142 da Lei n. 8112, de 11 de dezembro de 1990, nos
seguintes termos:Art. 142. A ação disciplinar prescreverá:I - em 5
(cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de
aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;II
- em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;III - em 180 (cento e oitenta)
dias, quanto à advertência. 1o O prazo de prescrição começa a correr
da data em que o fato se tornou conhecido. 2o Os prazos de prescrição
previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas
também como crime. 3o A abertura de sindicância ou a instauração de
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processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final
proferida por autoridade competente. 4o Interrompido o curso da
prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a
interrupção. Conclui-se que o prazo prescricional para o ajuizamento de
ação de improbidade administrativa é de 5 (cinco) anos, contados da
data em que o fato se tornou conhecido, salvo quando o ato ímprobo
também configurar crime, hipótese em que se aplicam os prazos
prescricionais previstos na legislação penal (2º).Cabe ainda registrar
que tal prazo prescricional é interrompido com a abertura de sindicância
ou a instauração de processo disciplinar, reiniciando sua contagem após
a decisão final proferida pela autoridade competente. Na hipótese em
exame, as corrés são acusadas de terem celebrado ilegalmente
contratos de empréstimo de dinheiro em nome de terceiros, se valendo
das facilidades inerentes ao cargo ocupado pela requerida Maria da
Penha de Medeiros Carvalho.Com efeito, as corrés foram condenadas
pelo crime de peculato-furto, nos autos de nº 0007291-
06.2006.403.6181, amoldando-se ao artigo 312 1º, do Código Penal.
Ressalta-se, ainda, que a prescrição é considerada tomando-se por
base a pena em abstrato, não havendo qualquer condicionamento ao
exercício da pretensão punitiva em relação ao crime.Neste sentido, é a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE. CONDUTA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME.
PRESCRIÇÃO. CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. OBSERVÂNCIA. 1.
A contagem prescricional da ação de improbidade administrativa,
quando o fato traduzir crime submetido a persecução penal, deve ser
pautada pela regra do Código Penal, em face do disposto no inciso II do
art. 23 da Lei n. 8.429/1992 e no 2º do art. 142 da Lei n. 8.112/1990.
2. Se a Lei de Improbidade Administrativa (art. 23, II), para fins de
avaliação do prazo prescricional, faz remissão ao Estatuto dos
Servidores Públicos Federais (art. 142, 2º) que, por sua vez, no aso de
infrações disciplinares também capituladas como crime, submete-se à
disciplina da lei penal, não há dúvida de que "a prescrição, antes de
transitar em julgado a sentença final, [...] regula-se pelo máximo da
pena privativa de liberdade cominada ao crime", conforme expressa
disposição do art. 109, caput, do Estatuto Repressor. 3. Deve ser
considerada a pena in abstrato para o cálculo do prazo prescricional, "a
um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade
administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de
demanda penal. Não é possível, desta forma, construir uma teoria
processual da improbidade administrativa ou interpretar dispositivos
processuais da Lei n. 8.429/92 de maneira a atrelá-las a institutos
processuais penais, pois existe rigorosa independência das esferas no
ponto... A dois (e levando em consideração a assertiva acima) porque o
lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de
ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao
vetor da segurança jurídica." (REsp 1.106.657/SC, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/09/2010). 4. Embargos de
divergência desprovidos. (EDv nos EREsp 1.656.383/SC, Primeira
Seção, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, j. 27.06.2018)De rigor, pois,
reconhecer que, nos termos do artigo 142, 2º, da Lei n. 8112, de 11 de
dezembro de 1990, o prazo prescricional da presente ação deverá
corresponder ao prazo prescricional previsto na lei penal para o
peculato-furto, o qual, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código
Penal, equivale a 16 (dezesseis) anos, vez que aquele possui pena de
reclusão máxima de 12 (doze anos).Assim sendo, as transações ilícitas
ocorreram entre junho e novembro de 2002 e a CEF instaurou o PAD
em 2003 (Nº 01/00.21.00013/2003), com conclusão em 2004. A
presente demanda, por sua vez, foi ajuizada em 2014, não havendo o
decurso do lapso prescricional. Demais disso, as informações prestadas
pela instituição financeira ao MPF e colacionadas aos autos, às fls.
62/63, dão conta de que, à vista da denúncia penal oferecida, com
divergências em relação à conclusão do primeiro procedimento, foi
instaurado um novo PAD, de número SP.1230.2008.A.000062,
concluído em 2008 (fls. 64/70).Evidente que, sob qualquer ângulo que
se analise a questão, a pretensão não foi fulminada pelo lapso
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prescricional. Anota-se, por oportuno, que o ressarcimento ao erário
não se sujeita às mesmas restrições, de acordo com o artigo 37,5º, da
Constituição Federal:Art. 37 (...) 5º A lei estabelecerá os prazos de
prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não,
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento.(grifo nosso)Constata-se que a pretensão de
ressarcimento ao erário por ato doloso de impro bidade administrativa é
imprescritível.Rejeitada, portanto, a prejudicial ao mérito.Quanto ao
mérito Da análise cuidadosa de todos os elementos colacionados aos
autos, tem-se que os fatos restaram comprovados pela documentação
acostada à inicial.Com efeito, o procedimento administrativo efetuado
pela Caixa Econômica Federal (Processo Administrativo Disciplinar nº
1/00.21.00013/2003 - mídia digital à fl. 76 e fls. 64/70) demonstra a
ocorrência de diversas operações de crédito a pessoas físicas de baixa
renda, no ano de 2002, intermediados pela corré Zeneide Leonel de
Lima Porfírio. À época dos fatos, Maria da Penha Medeiros de Carvalho
exercia o cargo de Gerente de Relacionamento da Agência Arouche da
referida instituição financeira.O crédito pessoal era concedido a clientes
com baixa renda formal, a qual era complementada com DECOREs de
valor expressivo, emitidas por dois contabilistas. A manobra
possibilitava a liberação de quantias mais elevadas do que aquelas que
os clientes pretendiam.Após a concessão dos empréstimos, verificou-se
lançamentos creditados nas contas-correntes de Zeneide Leonel de
Lima Porfírio e de seus familiares, dentre os quais seu cônjuge, suas
irmãs e seu sobrinho, evidenciando a vantagem patrimonial
auferida.Repise-se que, em suas manifestações, a corré Maria da Penha
Medeiros de Carvalho sustenta que não teria agido de má-fé, já que
teria sido apresentada a Zeneide Leonel de Lima Porfírio pelo Gerente
Geral da Agência Arouche, para auxílio no incremento de metas. Em
sua peça de bloqueio e nas alegações finais, a requerida sustenta que
"houve apenas culpa da ré Maria da Penha, ocasionado pela falta de
conhecimento, experiência na área que passou a atuar" e que
"desconhecia que um cliente não poderia ser tomador e avalista de
outro" - fl. 696. Entretanto, tal alegação não é verossímil, tendo em
vista que a corré Maria da Penha Medeiros de Carvalho ocupava o cargo
de gerente de relacionamento, tendo já bastante experiência junto à
CEF. Ciente dos procedimentos regulares e de segurança das agências
bancárias, o auxílio de um terceiro estranho aos quadros da instituição
para o atingimento de metas deveria ser visto pela corré, no mínimo,
com ressalvas. Do mesmo modo, a liberação de altos valores de
empréstimos a clientes com baixa renda formal comprovada não
deveria ter sido encarada com suposta normalidade pela corré.Ademais,
a requerida não trouxe qualquer comprovação a fim de corroborar suas
alegações, sequer solicitando o depoimento do suposto gerente que
teria feito o contato inicial entre as duas rés.Deve-se lembrar que as
condutas de improbidade que causem lesão ao erário podem ser
punidos na presença de culpa, conforme dicção expressa do artigo 10
da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.A seu turno, a suposta
regularidade dos atendimentos, dos contratos e dos saques, alegada
pela corré, entra em colisão com todas as provas carreadas aos autos,
inclusive das conclusões administrada de modo que o argumento não
merece ser acolhido. Também é irrelevante o argumento de que parte
dos recursos foram destinados aos tomadores de empréstimos, já que
evidenciada a malversação dos recursos da CEF.Por sua vez, alega que
não teria obtido vantagem financeira direta em decorrência das
operações, sustentando que o valor de R$507.018,86 não teria
circulado em suas contas bancárias. De fato, não há prova de que a
quantia teria sido destinada à corré Maria da Penha Medeiros de
Carvalho. Entretanto, os elementos convergem no sentido de que
houve proveito econômico da corré Zeneide Leonel de Lima Porfírio, em
detrimento do patrimônio da empresa pública federal, o que permite o
enquadramento da conduta como lesiva à probidade administrativa,
como se verá a seguir.Ressalta-se, por oportuno, que a requerida Maria
da Penha Medeiros de Carvalho tampouco impugna os valores apurados
pelo Ministério Público Federal, mesmo por ocasião da especificação de



30/08/2019 Consulta Processo

www.jfsp.jus.br/foruns-federais/ 5/7

provas (fls. 517/519), apenas alegando que não teria sido beneficiária
das quantias.Verificada a conduta das rés, resta analisar seu
enquadramento nas modalidades de atos que configuram improbidade
administrativa (artigo 9º 10 e 11 da Lei 8.429, de 2 de junho de
1992).Consigna-se, desde já, que a despeito da tipificação conferida
pelo Ministério Público Federal, é lícito ao juiz alterar a capitulação
jurídica dos fatos.Nos artigos 9, 10 e 11, a lei arrola situações
configuradoras da improbidade sob as três modalidades, de modo
exemplificativo, o que é evidenciado pelo uso da expressão
"notadamente" no "caput" dos dispositivos. Destaca-se que as três
categorias mantêm entre si certa independência, sem embargo de uma
mesma conduta poder se amoldar a mais de uma delas. Com relação
ao artigo 9º, é da efetiva essência do ato de improbidade que cause
enriquecimento ilícito a efetiva obtenção de vantagem indevida. Por sua
vez, é premissa da aplicação do artigo 10 a existência de lesão
patrimonial, combatendo-se, via de regra, a gestão ruinosa da coisa
pública, de forma dolosa ou culposa.O artigo 11 é de aplicação residual,
funcionando como autêntica norma de encerramento do sistema, já que
busca a tipificação dos atos que atentem contra os princípios da
administração pública, como a moralidade, a legalidade e a
impessoalidade.No presente caso, somente restou comprovada a
transferência de recursos para contas de titularidade da corré Zeneide
Leonel de Lima Porfírio e de seus familiares, de modo que o artigo 9º
da Lei apenas lhe é aplicável. Ademais, o seu dolo evidencia-se na
medida em que recebeu vultosas quantias de origem notadamente
indevida.Por sua vez, no tocante à corré Maria da Penha Medeiros de
Carvalho, evidente que sua conduta, enquanto gerente de
relacionamento que operacionalizava as operações de concessão de
crédito irregulares, causou inequívoco prejuízo ao patrimônio da CEF,
empresa pública federal, consoante verifica-se da apuração interna (fl.
66).Tais atos praticados pelo agente público, em nítido detrimento
financeiro da CEF, amoldam-se ao tipo do ato de improbidade
administrativa previsto no artigo 10, caput, da Lei n. 8.429, de 2 de
junho de 1992.Com relação ao elemento subjetivo, nota-se que o artigo
10 prevê a responsabilização por atos dolosos ou culposos.Nesse
contexto, a ré, exercendo cargo de gerência junto ao banco, tem o
pleno conhecimento das normas internas a respeito da concessão de
empréstimos a pessoas físicas, de modo que, ao menos, não observou
deveres mínimos de cuidado ao processar as operações.Dou, portanto,
a corré Zeneide Leonel de Lima Porfírio como incursa no artigo 9 da Lei
n. 8.429, de 2 de junho de 1992, e a corré Maria da Penha Medeiros de
Carvalho, no artigo 10 da mesma lei. Quanto às sanções aplicáveisO
artigo 12 da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992 arrola, em cada um
de seus três incisos, as sanções correspondentes a cada uma das
modalidades de atos de improbidade administrativa. Ressalta-se que se
de uma só conduta o agente pratica atos de improbidade relativos a
mais de um dispositivo, não haverá cumulação de sanções, estando o
réu sujeito tão somente às penas de maior gravidade. A despeito da
previsão dos incisos do aludido artigo, impõe-se, contudo, a gradação
das sanções a serem impostas ao agente ímprobo, como disposto no
artigo 374º da Constituição e como já reiteradamente decidido pelo E.
STJ (a exemplo dos REsp 505.068/PR, REsp 300.184/SP e REsp
631.301/RS), certo que poderão ser aplicadas somente algumas das
penalidades indicadas, à vista das circunstâncias do caso
concreto.Ademais, para cada inciso do artigo 12 da Lei n. 8.429, de 2
de junho de 1992, existem diversas penalidades previstas, sem que,
contudo, o magistrado esteja obrigado a aplicar todas elas. Nesse
sentido:Cada inciso do art. 12 da Lei 8.429/1992 traz uma pluralidade
de sanções, que podem ser aplicadas cumulativamente ou não.STJ. 2ª
Turma. REsp 1280973/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
17/12/2013.Cabe, ainda, enfatizar que o artigo 12, parágrafo único, da
Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992 determina que o juiz leve em
consideração a extensão do dano causado e o proveito patrimonial
obtido.No tocante à corré Zeneide Leonel de Lima Porfírio, incursa no
artigo 9º da Lei, são previstas as penas do inciso I do artigo 12: "Art.
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12, I - na hipótese do art. 9, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de
oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do
acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;"Deste modo, condeno a ré
(1) à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu
patrimônio, totalizando R$507.018,86, posicionados para agosto de
2014, conforme fl. 19; (2) à multa civil equivalente ao indevido
acréscimo patrimonial, já que não existem elementos a justificar a
majoração em três vezes, além da (3) 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 dez anos.Por sua vez, as
demais sanções previstas, como a suspensão dos direitos políticos, não
guardam qualquer relação com a hipótese em exame, pelo que deixo
de aplica-las. Em relação à corré Maria da Penha Medeiros, incursa no
artigo 10º da Lei, são previstas as penas do inciso II do artigo 12: "Art.
12 II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda
dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer
esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas
vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos"À vista dos elementos dos
autos, condeno a ré (1) ao ressarcimento integral do dano, totalizando
R$507.018,86, posicionados para agosto de 2014, conforme fl. 19; (2)
à multa civil equivalente ao valor do dano, já que não existem
elementos a justificar majoração em duas vezes, além da (3) proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco
anos.No tocante à perda da função pública, tem-se que a corré
atualmente não mais ocupa cargo junto à CEF, já que está aposentada
(fl. 239). De rigor, portanto, a aplicação da (4) pena de cassação da
aposentadoria, na esteira da jurisprudência dominante dos Tribunais
Superiores: É possível a aplicação da pena de cassação de
aposentadoria, ainda que não haja previsão expressa na Lei nº
8.429/92. Isso porque se trata de uma decorrência lógica da perda de
cargo público, sanção essa última expressamente prevista no referido
texto legal. STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1628455/ES, Rel. Min.
Francisco Falcão, julgado em 06/03/2018.Por fim, a suspensão dos
direitos políticos não guarda qualquer relação com a hipótese em
exame. DISPOSITIVODiante do exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, a fim de condenar:a) Zeneide Leonel de Lima
Porfírio, incursa no artigo 9º caput, da Lei n. 8.429, de 2 de junho de
1992, (1) à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu
patrimônio, totalizando R$507.018,86, posicionados para agosto de
2014; (2) à multa civil equivalente ao indevido acréscimo patrimonial;
(3) 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 dez anos.b) Maria da Penha Medeiros incursa no artigo 10, caput, da
Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, (1) ao ressarcimento integral do
dano, totalizando R$507.018,86, posicionados para agosto de 2014; (2)
à multa civil equivalente ao valor do dano; (3) proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; (4) de
cassação da aposentadoria.Os valores devem ser corrigidos
monetariamente pelos índices do manual de cálculos do CJF e ter
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incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação
(artigos 405 e 406 do Código Civil).Fica confirmada a medida liminar de
indisponibilidade de bens.Sem honorários de sucumbência (artigo 128,
5º, inciso II, alínea a, da Constituição Federal).Custas na forma da Lei.
Oportunamente, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos,
observadas as formalidades legais.P.R.I.C.São Paulo, 12 de julho de
2019.
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